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انظروا إىل من هو أسفل منكم، وال »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.تنظروا إىل من هو فوقكم، فهو أجدر أن ال  تَْزَدُروا نعمة اهلل عليكم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

جامعة ألنواع اخلري، وبيان املنهج السليم اذلي يسري عليه املسلم يف هذه احلياة، اشتمل هذا احلديث ىلع وصية نافعة، ولكمة 
 ولو أن انلاس أخذوا بهذه الوصية لعاشوا صابرين شاكرين راضني، ويف احلديث وصيتان:

 األوىل: أن ينظر اإلنسان إىل من هو دونه وأقل منه يف أمور ادلنيا.
 مور ادلنيا.اثلانية: أال ينظر إىل من هو فوقه يف أ

 فمن فعل ذلك حصلت هل راحة القلب، وطيب انلفس، وهناءة العيش، وظهر هل نعمة اهلل عليه فشكرها وتواضع،
وهذا احلديث خاص يف أمور ادلنيا، أما أمور اآلخرة فاذلي ينبيغ هو انلظر إىل من هو فوقه يلقتدي به،  وسيظهر هل تقصريه 

 من الطااعت. فيما أىت به فيحمله ذلك ىلع االزدياد
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوساتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 أحق.أجدر :  •
 تزدروا : حتتقروا. •

 فوائد احلديث:
 الطمأنينة القلبية ال حتصل إال بالقناعة بما قسم اهلل للعبد. .1
هو  طريق هذه القناعة أن ينظر اإلنسان يف أمر دنيا إىل من هو دونه، وال ينظر إىل من هو فوقه وأما يف أمور اآلخر فإن انلظر يكون إىل من .2

 فوقه.
 فضل الزهد يف ادلنيا. .3
 حلديث بيان كيفية معاجلة داء احلسد واتلطلع إىل ما يف أيدي انلاس.يف ا .4
 من واجبات ادلاعية إىل اهلل إرشاد املدعوين إىل ما حيقق هلم الطمأنينة والسكينة. .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل  

 حيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.ص
 م.2009ه 1430نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل،  -كنوز رياض الصاحلني، رئيس الفريق العليم محد العمار

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

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

 .1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة، 
 .1428املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، منحة العالم رشح بلوغ 

 (5341) الرقم املوحد:

 انظروا إىل من هو أسفل منكم, وال تنظروا إىل من هو فوقكم, فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم
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َويْتَُما ِإىَل »قال هل ولفاطمة:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب  احلديث:
َ
إَذا أ

َخْذُتَما -فَِراِشُكَما 
َ
ْو ِإَذا أ

َ
دا ثاَلثًا َوثاَلثِنيَ  -َمَضاِجَعُكَماأ ا ثاََلثًا َوثاَلثنَِي، وََسبرَحا ثاَلثًا َوثاَلثنَِي، وامْحِ ويف روايٍة: « فََكِّبر

 التَّْسبيُح أْربًعا وثالثنَي، ويف روايٍة: اتلَّْكِبرُي أْربًعا َوثاََلثنَي.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ما جتده من الرىح )أداة لطحن احلب( وطلبت من أبيها خادما فقال صىل  -صىل اهلل عليه وسلم-اشتكت فاطمة إىل انليب 
اهلل عليه وسلم: "أال أدلكما ىلع ما هو خري من اخلادم؟" ثم أرشدهما إىل هذا اذلكر: أنهما إذا أويا إىل فراشهما وأخذا 

: -عليه الصالة والسالم-ِّبان أربعة وثالثني. ثم قال مضجعيهما: يسبحان ثالثة وثالثني، وحيمدان ثالثة وثالثني، ويك
فهذا خري لكما من اخلادم؛ وىلع هذا: فيسن لإلنسان إذا أخذ مضجعه يلنام أن يسبح ثالثة وثالثني، وحيمد ثالثة وثالثني، 

م فإنه ينام ىلع ذكر اهلل ويكِّب أربعة وثالثني فهذه مائة مرة، فإن هذا مما يعني اإلنسان يف قضاء حاجاته كما أنه أيضا إذا نا
 .-عز وجل-

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةاتلصنيف: 

 الزهد. -الرافضة الرد ىلع  -مناقب يلع بن أيب طالب  -مناقب فاطمة   -نفقة املرأة  -العرشة بني الزوجني موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 أما رواية أن التسبيح أربع وثالثون فراوها ابلخاري.
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 وانزوى فيه.إذا أويتما إىل فراشكما : من أوى أي سكن ونزل، واملعىن هنا دخل يف فراشه،  •
 أخذتما مضاجعكما : أي: إذا أردتما انلوم يف الفراش أو ماكن انلوم والرقود. •
 مضاجعكما : مجع مضجع ، وهو ماكن االضطجاع والرقود. •
 احلمد هلل : احلمد وصف املحمود بالكمال، مع املحبة واتلعظيم. •

 فوائد احلديث:
 هذه الوصية انلبوية، املتضمنة هلذا اذلكر املبارك حىت يللة صفني. -ريض اهلل عنه-يرتك يلع يستحب املداومة ىلع هذا اذلكر املبارك، حيث لم  .1
ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-شكت اتلعب من العمل فأحاهلا الرسول  -ريض اهلل عنها-من واظب ىلع هذا اذلكر لم يصبه إعياء، ألن فاطمة  .2

 ذلك، وأخِّبها أنه خري هلا من خادم.
صىل اهلل -بهذا احلديث ىلع وجوب خدمة املرأة لزوجها، فإن فاطمة جاءت تشكو ما تلىق من الرىح مما تطحنه، فدهلا انليب  استدل العلماء .3

 ىلع االستعانة باهلل ولم يسقط عنها خدمة زوجها. -عليه وسلم
ما أعده اهلل ألويلائه الصابرين، وهذا ظاهر يف ينبيغ ىلع العبد أن حيث أهله ىلع ما حيمل عليه نفسه من اتلقلل والزهد يف ادلنيا، والقنوع ب .4

 توجيه انليب صىل اهلل عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا إىل هذا اذلكر عندما جاءته فاطمة تسأهل خادما يعينها.
 ذكر العدد هنا يدل ىلع قصد العدد املذكور دون نقصان، ومن ثم ال جيوز انلقص ىلع العدد الوارد. .5
 التسبيح واتلكبري واتلحميد قبل انلوم، فينام املسلم وهو ذاكر لربه غري اغفل.يف هذا احلديث فضيلة  .6

َوْيُتَما إىَِل فِرَاِشُكَما 
َ
َخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما-إَِذا أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
ا ثاَلَثًا  -أ َوثاَلثنَِي, وََسبرَحا ثاَلثًا َوثاَلثنَِي, واْْحِدا ثاَلثًا فََكِّبر

 َوثاَلثنِيَ 
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه. 1428، 1رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ط
 ه.1428، 4رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ط

 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 ه.1423السعودية، الرياض،  -مكتبة الرشد  ،2رشح صحيح ابلخارى البن بطال، حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم، ط

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

 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1احلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طكنوز رياض الص
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 (6076) الرقم املوحد:
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ما أسفل من الكعبني من اإلزار فيف »قال:  -اهلل عليه وسلمصىل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.انلار

إِْزَرة املسلم إىل نصف الساق، »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن أيب سعيد اخلدري 
ن جر إزاره بَطرا لم ينظر فيما بينه وبني الكعبني، فما اكن أسفل من الكعبني فهو يف انلار، وم -أو ال ُجناح-وال حرج 

 «.اهلل إيله
 صحيحان. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اهليئة املستحبة يف اتزار املؤمن أن يكون اثلوب إىل نصف الساق، وال حرج ىلع املؤمن إذا أرىخ ثوبه فيما بني نصف الساق 
ة إلسباهل ثوبه، ومن جر ثوبه تكِّبا وطغيانا عند والكعبني، وما اكن أسفل الكعبني من القدم ويعلوه اإلزار فإنه يعذب عقوب

 تتابع نِعم اهلل عز وجل عليه لم ينظر اهلل هل يوم القيامة.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباساتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعيد اخْلُْدرِي أبو 
 : رواه ابلخاري.-ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة  اتلخريج:

 : رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.-ريض اهلل عنه-حديث أيب سعيد 
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 الكعبني : الكعب: العظم انلاتئ عند ملتىق الساق والقدم. •
 اإلزار : ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن. •
 إزرة املسلم : اهليئة يف االتزار. •
 ال حرج : ال جناح. •
 ال ُجناح : ال إثم. •
 بطرا : تكِّبا وطغيانا عند انلعمة وطول الغىن. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن إسبال اإلزار عند عدم العذر. .1
صاحبه ثوبه، وال يستخف أحد بذلك فأهون أهل انلار عذابًا رجل توضع مجرة يف أسفل قدمه ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة إلسبال  .2

 تغيل منها دماغه.
 الرتهيب من الكِّب والُعجب. .3

اِق, وال َحَرَج  ْسَفَل ِمَن الَكْعَبنْيِ  -أو ال ُجَناحَ -إِْزَرةُ املسلِم إىل نِْصِف السَّ
َ
, فما اكن أ فيما بينه وبني الَكْعَبنْيِ

 فهو يف انلَّارِ, وَمْن َجرَّ إِزَاَرهُ َبَطرًا لم َيْنُظِر اهلُل إيلهِ 
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 املصادر واملراجع:
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

 م.1987 - ـه1407رسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة ال
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.

 م.2009 - ـه1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
 .اثلانية: الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –بة العرصية، صيدا سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكت

 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 .م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، –بيح، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم مشاكة املصا
 (4964) الرقم املوحد:
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قال: اكن بدمشق رجٌل من أصحاِب  -واكن جليًسا أليب ادلرداء  -عن قيس بن برش اتلغليب، قال: أخِّبين أيب  احلديث:
ًدا قَلََّما جُيالس انلاَس، إنما هو صالٌة، فإذا يقال هل سهل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبر  احلَنَْظِليَِّة، واكن رجال ُمتَوَحر

َك. فََرَغ فإنما هو تسبيٌح وتكبرٌي حىت يأيَت أهله، فَمرَّ بنا وحنن عند أيب ادلرداِء، فقال هل أبو ادلرداء: لكمًة َتنَْفُعنَا وال تَ  ُُضُّ
ًة َفَقِدَمْت، فجاء رجٌل منهم فجلَس يف املجلِس اذلي جيلُس فيه رسوُل  -ه وسلمصىل اهلل علي-قال: َبَعَث رسوُل اهللِ  يَّ رَسِ

، فحمل فالٌن وَطَعَن، فقال: ُخْذَها  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل  يْتَنَا حني اتْلََقيْنَا حَنُْن والَعُدوُّ
َ
فقال لرجٍل إىل َجنِْبِه: لو رأ

، ك ، وأنا الُغالُم الِغَفاِريُّ َرى بذلك ِمِّنر
َ
ْجُرُه. فسمع بذلك آخر، فقال: ما أ

َ
َراُه إال َقْد َبَطَل أ

ُ
يف تََرى يف قوهل؟ قال: ما أ

ًسا، َفتََنازاََع حىت َسِمَع رسوُل اهلِل 
ْ
ْن يُؤَْجَر وحُيَْمدَ »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-بَأ

َ
َس أ

ْ
فرأيُت أبا « سبحاَن اهلِل؟ ال بَأ

نَْت سمعَت ذلك ِمن رسوِل اهلِل ادلرداء رُسَّ بذلك، وَجَعَل 
َ
أ
َ
َسُه إيلِه، ويقول: أ

ْ
؟ فيقول: نعم، -صىل اهلل عليه وسلم-يَْرَفُع َرأ

 َتنَْفُعنَا وال فما َزاَل يُِعيُد عليه حىت إين ألقوُل يَلَِّْبَُكنَّ ىلع ُرْكبَتَيِْه، قال: َفَمرَّ بنا يوًما آَخَر، فقال هل أبو ادلرداء: لكمةً 
َك، ق ، ثم َمرَّ بنا «الُمنِْفُق ىلع اخلَيِْل، اكبَلاِسِط يََدهُ بالصدقِة ال َيْقِبُضَها»: -صىل اهلل عليه وسلم-ال: قال نلا رسوُل اهلِل تَُُضُّ

َك، قال: قال رسوُل اهلِل  َرْيٌم نِْعَم الرَُّجُل خُ »: -صىل اهلل عليه وسلم-يوًما آخر، فقال هل أبو ادلرداء: لكمًة َتنَْفُعنَا وال تَُُضُّ
! لوال ُطوُل مُجَِّتِه وإِْسبَاُل إَِزارِهِ! َسِديُّ

َ
ُذَنيِْه، وَرَفَع إَِزارَُه إىل « األ

ُ
َخَذ َشْفَرًة فقطع بها مُجَّتَُه إىل أ

َ
َفبَلََغ ذلك ُخَريًْما َفَعِجَل، فَأ
نَْصاِف َساَقيِْه. ثم َمرَّ بنا يوًما آخَر فقال هل أبو ادلرداء: لكمًة َتنَْفُعنَا

َ
َك، قال: سمعُت رسوَل اهلِل  أ صىل اهلل عليه -وال تَُُضُّ

نَُّكم َشاَمٌة يف»يقول:  -وسلم
َ
ْصِلُحوا بِلَاَسُكْم حىت تَُكونُوا َكأ

َ
ْصِلُحوا رَِحالَُكْم، وأ

َ
 إِنََُّكْم قَاِدُموَن ىلع ِإْخَوانُِكْم، فَأ

َش   «.انلاِس؛ فَِإنَّ اهلَل ال حيُب الُفْحَش وال اتلََّفحُّ
 ضعيف. احلديث:درجة 

 املعىن اإلمجايل:
اكن بدمشق رجل يقال هل ابن احلنظلية، واكن رجاًل حيب االنفراد عن انلاس، ال ينشغل بغري الصالة والتسبيح ثم يف شأن 

فعنا أهله، فَمرَّ ذات يوم بأيب ادلرداء ريض اهلل عنه وهو جالس مع أصحابه، فقال هل أبو ادلرداء ريض اهلل عنه: قل نلا لكمة تن
 يذهبون نفر، أربعمائة من أقل القليل اجليش ويه–وال تُضك، فذكر ابن احلنظلية أن انليب صىل اهلل عليه وسلم بعث رسية 

فقدموا إىل انليب عليه الصالة والسالم فجلس أحدهم يف املاكن اذلي جيلس فيه الرسول عليه  -قاتلون الكفار إذا لم يسلمواي
-الصالة والسالم، وجعل يتحدث عن الرسية وما صنعته، وذكر رجال راميا يريم ويقول: خذها وأنا الغالم الغفاري يفتخر 

فقال بعض احلارضين: بطل أجره ألنه افتخر، وقال اآلخر ال بأس يف  -أمام العدو واحلرب ال بأس أن اإلنسان يفتخر فيها
ذلك، فصار بينهم الكم، فخرج انليب صىل اهلل عليه وسلم وهم يتنازعون فقال: سبحان اهلل! يعِّن: كيف تتنازعون يف هذا؟ 

ل شجاع راٍم، ويؤجر عند اهلل عز وجل فال ال بأس أن حيمد ويؤجر؛ فيجمع اهلل هل بني خريي ادلين وادلنيا، حيمد بأنه رج
بأس يف هذا، يقول برش اتلغليب: فرأيت أبا ادلرداء فرح بذلك؛ ملا فيه من أن انلفع ادلنيوي ال ينايف اثلواب األخروي، وجعل 

أبو ادلرداء  يرفع رأسه بعد أن اكن خافضه، ويقول: أأنَت سمعت هذا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فيقول نعم، فما زال
يعيد عليه القول؛ حىت إين ألقول: يلِّبكن أي يلجثون ىلع ركبتيه؛ مبالغة يف اتلواضع كما هو شأن املتعلم بني يدي املعلم، 
ومر ابن احلنظلية بأيب ادلرداء يوما آخر فقال هل أبو ادلرداء: قل نلا لكمة تنفعنا وال تُضك، فأخِّبه أن انليب صىل اهلل عليه 

املنفق ىلع اخليل يف رعيها وسقيها  وعلفها وحنو ذلك، اكذلي يفتح يده بالصدقة أبدا وال يقبضها، واملراد باخليل؛ وسلم قال: 
أي: املعدة للجهاد يف سبيل اهلل، ثم مر به مرة آخرى فقال: قل نلا لكمة تنفعنا وال تُضك، فأخِّبه أن انليب صىل اهلل عليه وىلع 

 -عليهما وسقط املنكبني بلغ حىت طال إذا الشعر ويه–ي؛ إال أنه قال: لوال أنه قد أطال مجته آهل وسلم أثىن ىلع ُخريم األسد

ْصلُِحوا ِِلَاَسُكْم حىت 
َ
ْصلُِحوا رَِحالَُكْم, وأ

َ
نَُّكم َشاَمٌة يف انلاِس؛ إِنََُّكْم قَاِدُموَن ىلع إِْخوَانُِكْم, فَأ

َ
تَُكونُوا َكأ

َش   فَإِنَّ اهلَل ال حيُب الُفْحَش وال اتلََّفحُّ
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 فقال آخر، يوما مر ثم ساقيه، أنصاف إىل ثوبه ورفع أذنيه، بلغت حىت مجته فقطع سكني إىل فسارع الرجل فسمع ثوبه، وأطال
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ملا رجع من غزو: إنكم يف غد  رسول سمعت فقال تُضك، وال تنفعنا لكمة نلا قل: ادلرداء أبو

قادمون ىلع إخوانكم من املؤمنني، فأصلحوا ما أنتم راكبون عليه، وأصلحوا بلاسكم، وكونوا يف أحسن هيئة وزي حىت 
ب من يتلكف ذلك تظهروا للناس ظهور الشامة يف ابلدن، فإن اهلل ال حيب من تكون هيئته وبلاسه وقوهل قبيحا، وال حي

 القبح".
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 العزلة. -اجلهاد  -تبليغ العلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-سهل بن احلنظلية  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 إنما هو صالة : أي: إنما هو يف صالة. •
 لكمة تنفعنا : أي: قل نلا لكمة، أو تكلم لكمة. •
رسية : قطعة من اجليش يرسلها اإلمام إىل العدو، أقصاها أربعمائة، سميت بذلك ألنها تكون رساة اجليش؛ أي: خالصته، وقيل: ألنها تسري  •

 يلال.
 سبحان اهلل : يعِّن: تزنيها هلل عن لك عيب ونقص. •
 املنفق ىلع اخليل : أي: يف رعيها وسقيها وعلفها وحنو ذلك، واملراد باخليل: املعدة للجهاد يف سبيل اهلل. •
 متوحدا: : حيب اتلوحد واالنفراد. •
 ما أراه: : ما أظنه. •
 مُجَّتَِه: : الشعر إذا طال حىت بلغ املنكبني وسقط عليهما. •
 الشفرة: : السكني العريضة. •
 الشامة: : تسىم اخلال ويه نقطة سوداء يف اجلدل. •
 اتلفحش: : تكلف الالكم الفاحش، أو اهليئة واللباس الفاحش. •

 فوائد احلديث:
 حرص أيب ادلرداء ىلع االستكثار من العلم، وتواضعه يف طلبه. .1
 جواز االنعزال عن انلاس بَقْدٍر حىت يتفرغ للعبادة واذلكر. .2
 املرء ال يسأل عما ال ينفعه أو يُض غريه، بل مسألة املسلم من باب انلفع ال غري. .3
 جواز مدح القبيلة وانلفس إذا لم يكن يف ذلك إثم من خميلة وكِّب وحنوهما. .4
 جواز تعريف اإلنسان بنفسه يف احلرب إذا اكن معروفا بالشجاعة وقصد بذلك إرهاب الكفار، ولم يرد الكِّب واخليالء. .5
ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكنوا خيتلفون يف حياته وأن اخلالف ال بد منه؛ ولكن ال بد من االجتماع واخلضوع للرشع اذلي أصحا .6

 يزيل لك خالف.
 جواز ذكر أهل الفضل بفضلهم وإنزاهلم منازهلم. .7
 من غلب عليه وصف جاز أن يطلق عليه. .8
 استحباب طلب العلم وانلصيحة ممن يملكها ويعطيها. .9
 عدم منع العلم عن انلاس وبذهل هلم. .10
 أن إطالة اجلمة واإلسبال تنايف الرفعة ادلينية ألن ذلك منيه عنه ىلع سبيل احلرمة تارة، والكراهة أخرى. .11
 طلب حسن اهليئة ومجال الزي واالحرتاز من ألم املذمة، وطلب راحة اإلخوان، واستجالب قلوبهم يلأنس بهم فال يستقذروه وال يستثقلوه. .12
 األجر واحلمد جيتمعان يف املؤمن وال يُبطل املدُح األجَر. .13



 

12 
 

 املصادر واملراجع:
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. بدون تاريخ 

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ه.1426الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: رشح رياض 

 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. الطبعة األوىل 
 م.2002 - ـه1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 

 .اثلانية: الطبعة بلنان، –يط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت املعجم الوس
 .بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 

 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 ـه1412اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لألبلاين، نرش: دار املعارف، الرياض 

 م.1992 /
 (5448) الرقم املوحد:
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انِني ال يَُكونُوَن ُشَفَعاَء، َوال »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلرداء  احلديث: ِإنَّ اللَّعَّ
 «.ُشَهداَء يَْوَم الِقيَامةِ 

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل: املعىن

، وال تقبل شفاعتهم يف ادلنيا؛ ألنهم -تعاىل-يف احلديث اتلحذير من كرثة اللَّعن، وأنَّ من يكرث اللَّعن ليس هل مزنلة عند اهلل 
غري عدول، والشهادة ال تقبل إال من العدل، وال تقبل شفاعتهم يف إخوانهم دلخول اجلنة وال شهادتهم يف اآلخرة، وأيضاً ال 

 شفاعتهم ىلع األمم السابقة يف أن رسلهم بلغوا الرسالة.تقبل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
رَْداء  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ

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

 املفردات:معاين 
ان: هو كثري اللَّعن. • ان، واللعن: هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهلل، واللَّعَّ انني : مجع لَّعَّ  اللَّعَّ
 ُشَفَعاء : مجع شفيع، والشفيع هو اذلي يُِعني صاحبُُه يف حتصيل مطلبه. •
 ُشَهداء : مجع شهيد، بمعىن شاهد. •
 ا ألن انلاس تقوم من قبورهم، وقيل غريه.يوم القيامة : يوم القيامة هو يوم ابلعث، سيم بهذ •

 فوائد احلديث:
َّلعن، وأن كرثته من كبائر اذلنوب. .1  حتريم ال
 عن ُمْكرِث اللَّعن قبول شهادته باتلنبيه. -صىل اهلل عليه وسلم-نىف انليب  .2
 اللَّعن شهادته مردودة.أنَّ َكِثري اللَّعن فاسق، ألنَّ شهادة املؤمن مقبولة وشهادة الفاسق مردودة، وكثري  .3
 إثبات شفاعة املؤمنني يوم القيامة. .4

 املصادر واملراجع:
 اض.سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين، ط مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الري 

 عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن 
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.

 عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن
 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.
 (5495) الرقم املوحد:

اننِي ال يَُكونُوَن ُشَفَعاَء, َوال ُشَهداَء يَْوَم الِقَيامةِ   إِنَّ اللَّعَّ
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: »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عياض بن محار  احلديث: ْوىَح إيَلَّ
َ
َ َتَعاىَل أ ِإنَّ اَّللَّ

َحدٍ 
َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
َحٍد، َواَل َيْفَخَر أ

َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
ْن تََواَضُعوا، َحىتَّ اَل َيبيِْغَ أ

َ
 «.أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وهذا ديلل -صىل اهلل عليه وسلم-اتلواضع مأمور به، وهو خلق كريم من أخالق املؤمنني، أوحاه اهلل تعاىل إىل نبيه حممد 
ىلع أهميته والعناية به؛ ألن من تواضع فإنه يتذلل ويستسلم عند أوامر اهلل تعاىل فيمتثلها، وعند نواهيه فيجتنبها، و يتواضع 

 فيما بينه وبني انلاس.
  انلاس.ويف احلديث انليه عن االفتخار واملباهاة باملاكرم واملناقب ىلع سبيل االفتخار والعلو ىلع
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب

 الويح.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عياض بن محار املجاشيع  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 تََواَضُعوا : اتلواضع إظهار الضعة، ويه خفض اجلناح، وإالنة اجلانب من غري خسة وال مذلة. •
 َيبيِْغَ : ابليغ هو الظلم واالستطالة، واتلعدي ىلع الغري. •
 .يْفَخَر : االفتخار هو اتلمدح باخلصال و املباهاة باملاكرم واملناقب •

 فوائد احلديث:
 يف احلديث احلث ىلع اتلواضع وعدم الكِّب والرتفع ىلع انلاس. .1
 . وأنه ال يفخر ىلع أحد.2. أنه ال يبيغ ىلع أحد 1أن من تواضع فإنه يتحىل بصفتني:  .2
 انليه عن ابليغ والفخر. .3

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

 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.

 ن بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث م
 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.
 (5497) الرقم املوحد:

َحٌد ىلَعَ 
َ
َحٍد, َواَل َيْفَخَر أ

َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
ْن تَوَاَضُعوا, َحىتَّ اَل َيْبِِغَ أ

َ
: أ ْوََح إيَلَّ

َ
َ َتَعاىَل أ َحدٍ  إِنَّ اَّللَّ

َ
 أ
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ْهَوَن »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري  احلديث:
َ
إن أ

ْْخَِص  قدميه مجرتان يغيل منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا 
َ
أهل انلار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع يف أ

ْهَوُنُهم عذاباوإنه 
َ
 «.أَل

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن أهون أهل انلار عذابًا يوم القيامة، َمن يوضع يف قدميه مجرتان من نار يغيل منهما دماغه،  -صىل اهلل عليه وسلم-بني انليب 
ىل به، ولكنه يرى أنه أشد انلاس عذابًا، وهو يرى أنه أشد انلاس عذابًا، وهو أخفهم؛ ألنه لو رأى غريه؛ هلان عليه األمر، وتس

 فحينئذ يتضجر ويزداد بالء.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 
 الرقاق. -اإليمان بايلوم اآلخر موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أهون : أخف. •
 رجل : هو أبو طالب. •
 أْخص قدميه : ما ال يصل إىل األرض من باطن القدم عند امليش. •
 مجرتان : اجلمرة: القطعة امللتهبة من انلار. •
 اضطراب املاء وحنوه ىلع انلار لشدة إيقادها.يغيل : من الغليان، وهو شدة  •
 يرى : يعتقد. •

 فوائد احلديث:
 اتلحذير من الوقوع يف املعايص حىت ال يكون من أهل انلار. .1
 عذاب انلار دراكت. .2
 انلار عذابًا.شدة عذاب اهلل للاكفرين؛ حىت إن املعذب يظن أنه أشد انلاس عذابًا ملا هو فيه من ِعظم العذاب، ولكنه أخف أهل  .3
 فيه بيان أللوان العذاب يوم القيامة، ومن ذلك مجرات توضع يف أْخص القدم. .4
اذلي اكن يراعه وينرصه وحيميه؛ لكنه  -صىل اهلل عليه وسلم-من مات ىلع الكفر ال ينفعه عمل؛ ألن هذا احلديث ورد يف أيب طالب عم انليب  .5

 مات ىلع دين آبائه وأجداده.
 املصادر واملراجع:

 ه.1422صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة، ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط،  
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الصدييق، دار الكتاب العريب.

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، بإرشاف محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
 م.2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، دار مدار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة، 

 جممع اللغة العربية.حممد انلجار، دار النرش: دار ادلعوة، حتقيق:  -حامد عبد القادر  -أمحد الزيات  -املعجم الوسيط، املؤلف: إبراهيم مصطىف 
 (4220) الرقم املوحد:

ْْخَِص قََدَمْيِه مَجَْرتَاِن َيْغِِل ِمْنُهمَ 
َ
ْهِل انلَّارِ َعَذابًا يَْوَم الِقَياَمِة لَرَُجٌل يُوَضُع يف أ

َ
ْهَون أ

َ
َن إِنَّ أ

َ
ا ِدَماغه, ما يََرى أ

 
َ
َشدَّ ِمْنُه َعَذابًا, َوإنَُّه أَل

َ
َحًدا أ

َ
 ْهَونُهم َعَذابًاأ
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ِلَطَعاٍم َصنََعُه هل َخاِمَس  -اهلل عليه وسلمصىل -قال: َداَع رَُجٌل انليبَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود ابلدري  احلديث:
ا بَلََغ ابلاَب، قال انليُبَّ  َذَن هل، وإِْن ِشئَْت »: -صىل اهلل عليه وسلم-َْخَْسٍة، َفتَِبَعُهْم رجٌل، فلَمَّ

ْ
ْن تَأ

َ
إِنَّ هذا تَِبَعَنا، فَِإْن ِشئَْت أ

 قال: بَْل آَذُن هل يا رسوَل اهلِل.« رََجعَ 
 صحيح. احلديث:درجة 

 املعىن اإلمجايل:
 -صىل اهلل عليه وسلم-إىل طعام فاكنوا ْخسة، فتبعهم رجل فاكنوا ستة، فلما بلغ انليُبَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-داع رجٌل انليبَّ 

جع، فأذن : إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن هل، وإن شئت ر-صىل اهلل عليه وسلم-مزنَل ادلايع استأذن للرجل السادس، فقال 
 ومن معه. -صىل اهلل عليه وسلم-صاحب ادلعوة للرجل إكراًما لرسول اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < ويلمة العرس
 -ريض اهلل عنه-ابلدري األنصاري أبو مسعود عقبة بن عمرو  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 صنعه : أي: أمر غالمه بصنعه، كما جاء به مرصحا يف رواية ثانية. •
 خامس ْخسة : شخص يصري العدد به ْخسة. •

 فوائد احلديث:
 وال حرج يف ذلك.جيوز لإلنسان إذا داع قوما أن حيدد العدد،  .1
 عدم جواز احلضور إىل بيت الويلمة من غري دعوة إال إذا سمح هل. .2
 من داع أحدا استُحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل جمالسته. .3
 استحباب إجابة اإلمام والرشيف والكبري دعوة من دونهم، وأكلهم طعامهم. .4
 أكرث، وال ينقص من قدرهم مستندا إىل أن طعام الواحد يكيف االثنني.من صنع طعاما جلماعة فليكن ىلع قدرهم إن لم يقدر ىلع  .5
 ينبيغ ىلع املدعو أن ال يمتنع من اإلجابة إذا امتنع ادلايع من اإلذن بلعض صحبه. .6
 ينبيغ ملن استُئذن يف ذلك أن يأذن، وذلك من ماكرم األخالق. .7

 املصادر واملراجع:
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -إلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ ل - 
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة  -
لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1426بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد  -

 (4294) الرقم املوحد:

َذَن هل, وإِْن ِشْئَت رََجعَ 
ْ
ْن تَأ

َ
 إِنَّ هذا تَبَِعَنا, فَإِْن ِشْئَت أ
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ورجالن يَْستَبَّاِن،  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: كنت جالًسا مع انليب  -ريض اهلل عنه-عن سليمان بن رُصٍَد  احلديث:
وَْداُجُه، فقال رسول اهلل 

َ
إِينر ألعلم لكمة لو قاهلا ذلهَب »: -صىل اهلل عليه وسلم-وأحدهما قد امْحَرَّ وْجُهه، واْنتََفَخْت أ

يطان الرجيم، ذهَب منه ما جَيدعنه ما جيد، لو قال: أُعوذ باهلل  «.  من الشَّ
 «.َتَعوَّْذ باهلل من الشيطان الرجيم»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقالوا هل: إن انليب 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ما فاشتد غضبه ، فغضب أحده-صىل اهلل عليه وسلم-أن رجالن تشاتما عند انليب  -ريض اهلل عنه-يذكر سليمان بن رصد 
: إين ألعلم لكمة لو قاهلا لزال عنه ما جيده من الغضب، لو قال: -حىت انتفخ وجهه وتغري، فقال انليب ـصىل اهلل عليه وسلم

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم؛ ألن ما أصابه من الشيطان، فإذا جلأ اإلنسان إىل اهلل تعاىل واعتصم به من رش الشيطان، 
قال: قل: أعوذ  -صىل اهلل عليه وسلم-عنه ما جيده من الغضب، بِّبكة هذه اللكمة، فقالوا للرجل: إن انليب أذهب اهلل تعاىل 

 باهلل من الشيطان الرجيم.
 فيف بعض الروايات أنه من شدة الغضب لم يقلها بل قال: وهل يب جنون؟ 

___________________________ 
 األخالق < األخالق اذلميمةالفضائل واآلداب < فقه اتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضة
 -ريض اهلل عنه-سليمان بن رُصٍَد  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 يستبان : يسب لك منهما اآلخر، والسب: الشتم. •
 األوداج : ما أحاط بالعنق من العروق اليت يقطعها اذلابح. •
 لكمة : املراد بها: اجلملة املفيدة. •
 أعوذ : أجلأ واعتصم. •
 الشيطان : العايت املتمرد. •
 .-عز وجل-الرجيم : املطرود من رمحة اهلل  •

 فوائد احلديث:
 ادلنيا واآلخرة.الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم إليقاع الُضر به يف  .1
 ىلع اإلرشاد واتلوجيه، عند وجود سببه. -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .2
 الصحابة برََشٌ يعرض هلم ما يعرض لعامة اخللق من الغضب. .3
 االستعاذة  باهلل من الشيطان الرجيم عند الغضب. .4
 اختيار األسلوب األنَْسب عند توجيه انلصيحة. .5
 .- عليه وسلمصىل اهلل-جمالسة الصحابة للنيب  .6
 حلمه ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ىلع ما يصدر من بعض أصحابه. .7
 نقل انلصيحة ملن لم يسمعها يلنتفع بما فيها. .8
 أن الشيطان عدو ابن آدم. .9
 احلديث مطابق قوهل تعاىل: )وإما يزنغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل..( اآليةَ  .10
 .-تعاىل-إىل اهلل يف ادلعوة  -عليه الصالة والسالم-حكمة الرسول  .11

 إيِنر ألعلم لكمة لو قاهلا ذلهَب عنه ما جيد, لو قال: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم, ذهَب منه ما جَيد
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، طديلل الفاحلني لطرق 

 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

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

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14طنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، 
 (3578) الرقم املوحد:
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نَّ  -ريض اهلل عنهما-َعْن ابِْن َعبَّاٍس  احلديث:
َ
َحُدُكْم َطَعاًما فَال »»َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَّيِبَّ أ

َ
َكَل أ

َ
إَذا أ

ْو يُلِْعَقَها
َ
 «.َيْمَسْح يََدُه َحىتَّ يَلَْعَقَها، أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

و يغسلها حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انلَّيِب 
َ
و يُلِْعَقها، وقد جاءت علة هذا يف َمْن أكل َطَعاماً أال َيْمَسَح يده أ

َ
يَلَْعَقها أ

َمَر انلَّيب 
َ
ْجِل َذلِك أ

َ
َكة، وِمْن أ نَُّه ال يَْدرِي يف أيَّ َطعاِمه الَِّْبَ

َ
َكة  -صىل اهلل عليه وسلم-بعض الروايات أ َصابِِع فَلََعلَّ الَِّْبَ

َ
بِلَْعِق األ

َعام.  ِفيَما َعِلَق بِها ِمْن الطَّ
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 يَلَْعَقَها : يَلَْحُسها بِِلَسانِه. •
ُمره بِلَْعِقها.يُلِْعَقَها : يمد أصابعه  •

ْ
ر منه فَيأ ْن اَل َيتََقذَّ  لَغرْيَه ِممَّ

 فوائد احلديث:
ْو  .1

َ
هِلِ أ وَّ

َ
عام اليت ال ُيْعلَم: َهْل يِه يف أ َصابِِع، ومثِله اإلنَاء، ملا ِفيِه ِمْن اتْلَِماِس بََرَكِة الطَّ

َ
كثرِيها، وَعَدُم آِخِرهِ ؟ وَتْعِظيُم نَِعِم اهلل، قَِليلها و لَْعُق اأْل

ِ َعنَْها.  اتلََّكِّبُّ
ْو ُتَهاُن ِفيِه. .2

َ
ٍس، أ  َصْوُن نَِعِم اهلل وِحْفُظَها؛ ِِلاَلَّ َتَقع يف َموِْضٍع قَِذٍر ََنِ

 انليه عن مسح اآللك يده بيشء قبل لعقها أو إلعاقها ىلع الكراهة ال ىلع اتلحريم واهلل أعلم. .3
 املصادر واملراجع:

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

 ه.1381مشق، ، دار الفكر، د1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسس األحاكم للنجيم، ط

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

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

 (2935) الرقم املوحد:

ْو يُلِْعَقَها
َ
َحُدُكْم َطَعاًما فاَل َيْمَسْح يََدُه َحىتَّ يَلَْعَقَها أ

َ
َكَل أ

َ
 إَذا أ
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ِلنَي واآلِخرين: يرفع للك اغدر  -عز وجل-مرفواعً: "إذا مجع اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث: وَّ
َ
األ

 ِ  َواٌء، فيقال: هذه َغْدَرُة فالن بن فالن".ل
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة يجء بكل اغدر ومعه عالمة غدرته، ويه اللواء املقرتن به، فيفتضح بها بني 
 انلاس.

___________________________ 
 فقه األخالق < األخالق اذلميمةالفضائل واآلداب < اتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < آداب اجلهاد
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 الغدر : عدم الوفاء بالعهد. •
 توضع يف خشبة طويلة واكنت يف الزمن السابق وقت احتدام املعركةلواء : اللواء الراية، ويه خرقة  •

 فوائد احلديث:
 حتريم الغدر باملهاَدن واملعاَهد، وأعظم الغدر أن يقع من قائد اجليش، ألن غدرته تنسب إىل اإلسالم، فتَشوُهُه، َوُتنَفر َعنه. .1
د عليه، لك من ائتمنك ىلع دٍم، أو ِعرٍْض، أ .2 ، أو مال فخنته، وأخلفت ظنه يف أمانتك.يشمل الغدر املتوعَّ  و رِسٍّ
هذا اخلزي الشنيع والفضيحة الكِّبى للغادر يوم القيامة؛ ألنه أخىف غدرته وخيانته، فجوزي بنقيض قصده، وعوقب بتشهريه، وهو أعظم من  .3

 خيانة من ائتمنك.
 املصادر واملراجع:

 ه.1422صحيح ابلخاري، دار طوق انلجاة، ط  - 
 لم، ط دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.صحيح مس - 
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط -
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط -

 ه.1426بعني، القاهرة، األمارات، مكتبة اتلا
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا -

 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ماعيل األنصاري، ط دار الفكر بدمشق،  الطبعة األوىل.اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلس -

 (2936) الرقم املوحد:

لنَِي وَاآلَخِريَن: يُْرَفُع لُُِكر ََغِدٍر لِوَاٌء, َفُيَقاُل: َهِذهِ َغْدَرةُ فاُلِن بِْن فاُلنٍ  -َعزَّ وََجلَّ -إَذا مَجََع اهلل  وَّ
َ
 األ
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إذا اقرتب الزمان لم تََكْد رؤيا املؤمن تكذب، ورؤيا املؤمن جزء »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.  من ستة وأربعني جزءا من انلبوة

 «.أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا»ويف رواية: 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الزمان تكون صادقة، فقد تكون خِّباً عن يشء واقع، أو يشء سيقع فيقع مطابقاً معىن احلديث: أن رؤيا املؤمن يف آخر 
 للرؤيا؛ فتكون هذه الرؤيا كويح انلبوة يف صدق مدلوهلا

ةِ من حيث إن فيها إخباًرا عن الغي ةِ " يعِّن : من أجزاء علم انلُّبُوَّ ُة "ورؤيا املؤمن ُجْزٌء من ستة وأربعني ُجْزًءا من انلُّبُوَّ ب َوانلُّبُوَّ
 غري باقية لكن علمها باق.   

الثا وستني سنة واكنت مدة وإنما ُخص هذا العدد؛ ألن ُعْمر انليب صىل اهلل عليه وسلم يف أكرث الروايات الصحيحة اكن ث
تِِه منها ثالثا وعرشين سنة؛ ألنه بُعث عند استيفاء األربعني واكن قبل ابلعثة يرى يف املنام ملدة ستة أشهر الرؤيا الصاحلة،  ُنبُوَّ

تِِه فتأيت مثل فَلَِق الصبح واضحة َجلرية، ثم رأى امللك يف ايلقظة، فإذا نُسبت مدة الويح يف املنام، ويه: ستة أش هر إىل مدة ُنبُوَّ
 ويه: ثالث وعرشون سنة اكنت الستة أشهر: نصف جزء من ثالثة وعرشين جزء وذلك جزء واحد من ستة وأربعني جزء.   
ْصَدُقُكْم حديثا" معناه: إذا اكن اإلنسان صادقا يف حديثه قريبا من اهلل، اكنت رؤياه أقرب إىل 

َ
ْصَدُقُكْم رؤيا، أ

َ
وقوهل: "أ

ْؤَيا احلََسنَُة، ِمَن الرَُّجِل الصالح..".الصدق اغبلً   ا، وهلذا قيده يف حديث ابلخاري: "الرُّ
 أما من ال يَصدق يف حديثه، ويأيت الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهذا اغبًلا ما تكون رؤياه من باب تالعب الشيطان به. 

حر الصدق وأكل احلالل، واملحافظة ىلع األمر وانليه، ويلنم ىلع : "ومن أراد أن تَْصُدَق رؤياه فليَتَ -رمحه اهلل-قال ابن القيم 
 طهارة اكملة مستقبل القبلة، ويذكر اهلل حىت تغلبه عيناه، فإن رؤياه ال تكاد تكذب ابلتة".

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الرؤيااتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض  الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اقرتب الزمان : اقرتب انتهاء أمد ادلنيا. •
 تكد : تقارب، أي أن الرؤيا تتحقق اغبًلا. •

 فوائد احلديث:
 الاكذب واملخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فال يرى إال ختليطاً أو أضغاثاً.الصادق يف حديثه ال يرى إال صدقاً، خبالف  .1
ال تكون  الرؤيا الصادقة جزء من انلبوة، وهذا ال يكون إال للمؤمن، فأما الاكفر واملنافق والُمَخلرط إذا صدقت رؤياهم يف بعض األوقات، فإنها .2

ِّبه ذلك نبوة؛ فقد يقول الاكهن لكمة حق، وقد حيدث املنجم فيصيب، من الويح وال من انلبوة، إذ ليس لك من صدق يف يشء يكون خ
 لكن لك ذلك ىلع انلُْدَرِة والِقلرة.

احلكمة يف اختصاص ذلك بآخر الزمان: أن املؤمن يكون غريباً يف ذلك الوقت؛ فيقل أنيس املؤمن ومعينه يف ذلك الوقت؛ فيكرم بالرؤيا  .3
 الصادقة.

ةِ   إذا اقرتب الَزَمان لم تََكْد رؤيا املؤمن تكذب, ورؤيا املؤمن ُجْزٌء من ستة وأربعني ُجْزًءا من انلُُّبوَّ
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، طبهجة انل 

 ه.1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
 ه. 1428ري، دمشق، بريوت، ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كث1رياض الصاحلني للنووي، ط

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

 ه.1422وق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار ط1صحيح ابلخاري، ط
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 ه.1422، الرياض، 1فقهها وفوائدها لألبلاين، مكتبة املعارف، ط سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من

 1416، دار الكتاب العريب، بريوت، 3مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن قيم اجلوزية ، حتقيق: حممد املعتصم باهلل ابلغدادي، ط
 ه.

، دار الكتب العلمية، 3القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي طعون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن 
 ه. 1415بريوت، 

 (3564) الرقم املوحد:
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إذا اتَلىَق »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف  احلديث:
إنه اكن حريًصا »قلت: يا رسول اهلل، هذا القاتُل فما باُل املقتوِل؟ قال: «. املسلماِن بَسيَْفيِْهَما فالقاتُل واملْقتُوُل يف انلَّارِ 

 «.َقتِْل َصاِحِبهِ ىلع 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

إذا اتلىق املسلمان بسيفيهما، قاصًدا لكٌّ منهما إتالف صاحبه؛ فالقاتل يف انلار بسبب مبارشته قتل صاحبه، واملقتول يف انلار 
اهلل تعاىل: )فإن بغت إحداهما ىلع حلرصه ىلع ذلك، إلم يعف اهلل عنهما، وإذا لم يكن االقتتال بوجه حق، كما يف قول 

 األخرى فقاتلوا اليت تبيغ حىت تيفء إىل أمر اهلل(.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوباتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص

 -ريض اهلل عنه-احلارث اثلقيف أبو بكرة ُنَفيع بن  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اتلىق املسلمان : قصد لك واحد منهما قتل صاحبه. •
القتل، فقتل أحدهما بسيفيهما : ذكر السيف هنا ىلع سبيل اتلمثيل، وليس ىلع سبيل اتلعيني، بل إذا اتليق املسلمان بأي وسيلة يكون بها  •

 اآلخر فالقاتل واملقتول يف انلار.
 فما باُل : ابلال: احلال والشأن. •
 اكن حريصا ىلع قتل صاحبه : أي: اشتدت رغبته يف قتله. •

 فوائد احلديث:
 عز وجل عنه، أما وقوع العقاب ىلع من عزم ىلع املعصية بقلبه ووطن نفسه عليها وبارش أسبابها؛ سواء حدثت أم لم حتدث، إن لم يعف اهلل .1

 من هم بقلبه فقط ولم يبارش األسباب فال يأثم.
 اتلحذير من اقتتال املسلمني. .2

 املصادر واملراجع:
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  

 الكتاب العريب.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .بلنان –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 (4304) الرقم املوحد:

 انلَّارِ إذا اتلَََق املسلماِن بَسْيَفْيِهَما فالقاتُل واملْقُتوُل يف 
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إذا اْنَتَعل أحدكم فليبدأ بايلمني، وإذا نََزَع فليبدأ بالشمال، »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب  احلديث:
 «.ُهما تزُْنَعوتْلَُكن ايلُمىن أولَُهما ُتنَْعل، وآِخرَ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

املستحب يف لبس انلعل ابلدء يف اللبس أن يكون للررجل ايلمىن، واملستحب يف اخللع العكس وهو ابلدء باليرسى، ملا يف 
 ذلك من تكريم الرجل ايلمىن.

___________________________ 
 الرشعية < آداب اللباسالفضائل واآلداب < اآلداب اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اْنتََعَل : لبس انلعل. •
 فوائد احلديث:

 استحباب ابلدء بالررجل ايلمىن عند لبس انلعل وتأخري اليرسى. .1
 الررجل اليرسى وتأخري خلع ايلمىن.استحباب ابلدء خبلع نعل  .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط 

مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكَّ
 ه.1422ري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط صحيح ابلخا

 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.
 (5357) الرقم املوحد:

 أحدكم فليبدأ بايلمني, وإذا نزع فليبدأ بالشمال, وتْلَُكن ايلُمىن أولَُهما ُتْنَعل, وآخَرُهما تُْْنَعإذا اْنَتَعل 
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ِ  احلديث: يِب ُهَريَْرَة، َقاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
َحُدُكم إىل املْجِلِس فَلْيَُسلرم، فإذا »: -َعلَيِْه وََسلَّمَ َصىلَّ اهلُل -َعْن أ

َ
إذا اْنتَىه أ

وىَل بأَحقَّ ِمن اآلِخَرةِ 
ُ
 «.أراَد أن يقوَم فَلْيَُسلرْم، فَلَيَْست األ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

املجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن ينرصف وقام وفارق احلديث فيه بيان أدب  من آداب السالم، وهو أن الرجل إذا دخل ىلع 
أمر بذلك وقال: ليست األوىل بأحق من اثلانية. يعِّن كما أنك إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-املجلس فإنه يسلم، ألن انليب 

، وإذا خرج -لمصىل اهلل عليه وس-دخلت تسلم فكذلك إذا فارقت فََسلرْم، وهلذا إذا دخل اإلنسان املسجد سلَّم ىلع انليب 
سلَّم عليه أيضا، وكما أن التسليمة األوىل إخبار عن سالمتهم من رشه عند احلضور، فكذا اثلانية إخبار عن سالمتهم من 
رشه عند الغيبة، وهذا من كمال الرشيعة أنها جعلت املبتدي واملنتيه ىلع حد سواء يف مثل هذه األمور والرشيعة كما نعلم 

 بري.مجيًعا من دلن حكيم خ
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذاناتلصنيف: 
 عمل ايلوم والليلة. -االستئذان موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 والرتمذي  والنسايئ يف الكِّبى وأمحد.رواه أبو داود  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 انتىه : وصل. •
 األوىل : التسليمة عند الوصول. •
 بأحق : بأوىل. •
 اآلخرة : التسليمة عند املغادرة. •

 فوائد احلديث:
 أهمية إفشاء السالم. .1
 يبتدأهم يف احلديث.من جاء إىل قوم جلوس سلَّم عليهم قبل أن  .2
 أن السالم مندوب عند اللقاء وعند املفارقة. .3

 املصادر واملراجع:
 األوىل،: الطبعة بريوت –أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة  -حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب-السنن الكِّبى للنسايئ  - 

 م 2001 - ـه 1421
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -املحقق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل -

  م 2001 - ـه 1421األوىل، 
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -

 م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
 ه.1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط -
   1418 األوىل الطبعة –بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -
 ف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.رياض الصاحلني، تأيل -
 .1423، 1تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك ، دار العاصمة، ط -
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، مصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، سنة-

 .14: الطبعة رقم، 1987 – 1407النرش: 
 (3173) الرقم املوحد:

وََل بأَحقَّ ِمن اآلِخَرةِ 
ُ
َحُدُكم إىل املْجلِِس فَلْيَُسلرم, فإذا أراَد أن يقوَم فَلْيَُسلرْم, فَلَيَْست األ

َ
 إذا اْنَتىه أ
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إذا أىت أحَدكم خادُمه بطعاِمه، فإْن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ْكلَتَني، فإنه َوِِلَ ِعالَجهلم جُيِلْسه معه، فلْيُناِوهْلُ لُقمًة أو 

ُ
ْكلَة أو أ

ُ
 «.لُْقَمتَنْيِ أو أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن اخلادم أو اململوك إذا أصلح طعاماً لسيده، فمن املروءة وحسن املعاملة أن  يُطعَمه سيده من هذا الطعام 
، فال يليق باملروءة والكرم وُحسن املعاملة أن هذا اململوك ال يذوق من وال حيرُمه منه وقد تعب فيه، وقد أصلحه وأحُضه
 الطعام، بل يعطيه منه ما يُطيرُب نفَسه ويردُّ تطلُّعه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َخاِدُمه : َمن يقوم حباجته. •
 لُْقَمة : واحدة اللَُّقم، واللقم: يه ما يهيئه اإلنسان من الطعام لالتلقام. •
ت به نفسه وشم راحئته.وِل عالجه : أي عالج الطعام عند حتصيل آالته وحتمل مشقة حرَّه  •  ودخانه عند الطبخ وشقَّ

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع ماكرم األخالق، واألمر باتلواضع وترك اتلكِّب ىلع العبد واخلادم. .1
 ام.األفضل لصاحب ابليت أن يؤالك خدمه، وممايلكه، وضيوفه الصغار، وال يرتفَّع، وال يتكِّبَّ عن مؤالكتهم ومؤانستهم، وأن يكون ذلك باحتش .2
 األفضل واألكمل أن يكون طعام املخدوم واخلادم واحًدا. .3
 جواز استخدام الغري. .4
 أن اخلادم مؤتمن ىلع طعام السيد. .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط - 
 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
مة، الطبعة اخلاِمَسة،  - ة املكرَّ  ه. 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 م.2006 - ـه1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة األوىل،  -
 ه.1428، 1م، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرا -
 ه.1427الطبعة األوىل،  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

 (58192) الرقم املوحد:

أحدكم خادمه بطعامه, فإن لم جيلسه معه, فليناوهل لقمة أو لقمتني أو أكلة أو أكلتني, فإنه ويل إذا أىت 
 عالجه
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َحبَّ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب كريمة املقداد بن معد يكرب  احلديث:
َ
إَِذا أ

بُّهُ  نَُّه حُيِ
َ
َخاُه، فَلْيُْخِِّبُْه أ

َ
 «.الَرَُّجُل أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وأخِّبت عن ثوابه، وهذا احلديث يشري إىل معىن مهم حُيِْدث األثر األكِّب -تعاىل-اهلل دعت أحاديث كثرية إىل اتلحابب يف 
يف عالقة املؤمنني بعضهم ببعض، كما  ينرش املحبة، وهو أن خيِّب أخاه أنه حيبه، وهذا يفيد املحافظة ىلع ابلناء االجتمايع 

راد املجتمع اإلساليم، وتقوية الرابطة االجتماعية باألخوة من عوامل اتلفكك واالحنالل؛ وهذا من خالل إشاعة املحبة بني أف
 .-تعاىل-اإلسالمية، وهذا لكه يتحقق بفعل أسباب املحبة كتبادل اإلخبار باملحبة بني املتحابني يف اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتالفضائل 
 -ريض اهلل عنه-الِمْقَدام بن َمْعِدي َكِرَب  راوي احلديث:

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف السنن الكِّبى وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 فوائد احلديث:
 من أحب أخاه يف اهلل فليخِّبه. .1
 اإلخبار أنه إذا َعِلم أنه حمب هل قَِبل نصحه فيما دهل عليه من رشده، ولم يرد قوهل فيما داعه إيله من صالح خيف عليه.فائدة  .2
 استحباب إخبار املحبوب يف اهلل حببه، لزتداد املحبة واأللفة. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1415اجلوزي، ادلمام، ، دار ابن 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه. 1395، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ، وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1نووي، طرياض الصاحلني لل
 ه.1422، الرياض، 1سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين، مكتبة املعارف، ط

 سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.
 ه. 1421، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، طالسنن الكِّبى للنسايئ،

 ه.1356، املكتبة اتلجارية الكِّبى ، مرص، 1فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ، ط
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 1421، مؤسسة الرسالة، 1اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط -اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط مسند 
 ه.

 (3017) الرقم املوحد:

 أخاه فليخِّبه أنه حيبهإذا أحب الرجل 
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قال: "إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه -عن أنس  احلديث:
 يوَم القيامة". العقوبة يف ادلنيا، وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه بذنبه حىت يَُوايِفَ به

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -خيِّب  أن عالمة إرادة اهلل اخلرَي بعبده معاجلته بالعقوبة ىلع ذنوبه يف ادلنيا حىت خيرج منها وليس  -َصىلَّ اَّللَّ
اآلجل، ومن عالمة إرادة الرش بالعبد أن ال عليه ذنب يوايف به يوم القيامة؛ ألن من حوسب بعمله اعجاًل خفَّ حسابه يف 

 جيازى بذنوبه يف ادلنيا حىت ييجء يوم القيامة مستوفر اذلنوب وافيها، فيجازى بما يستحقه يوم القيامة.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوساتلصنيف: 
 القدر. -اآلداب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 رواه الرتمذي. اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 إذا أراد اهلل بعبده اخلري : املراد بالعبد املؤمن، واملراد باخلري هنا تكفري اذلنوب. •
ل هل العقوبة يف ادلنيا : أي: يزنل به  •  املصائب ملا صدر منه من اذلنوب، فيخرج منها وليس عليه ذنب.عجَّ
 وإذا أراد اهلل بعبده الرش : املراد بالرش هنا عذاب اآلخرة. •
ر عنه عقوبة ذنبه. •  أمسك عنه بذنبه : أي: أخَّ
 من العقاب.يوايف به : بكرس الفاء مبِّنٌّ للفاعل منصوٌب حبىت أي: ييجء يوم القيامة بكامل ذنوبه فيستويف ما يستحقه  •

 فوائد احلديث:
 من عالمة إرادة اهلل اخلري بعبده معاجلته بالعقوبة ىلع ذنوبه يف ادلنيا. .1
 من عالمة إرادة الرش بالعبد أن ال جيازى بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة. .2
3. .  اخلوف من الصحة ادلائمة أن تكون عالمة رشَّ
 ه من املكروه.اتلنبيه ىلع حسن الظن باهلل ورجائه فيما يقضيه علي .4
 أن اإلنسان قد يكره اليشء وهو خرٌي هل، وقد حيب اليشء وهو رشَّ هل. .5
 احلث ىلع الصِّب ىلع املصائب. .6
 إثبات صفة اإلرادة هلل ىلع وجه يليق جبالهل. .7
 أن اخلري والرش مقدر من اهلل تعاىل. .8
 أن ابلالء للمؤمن من عالمات اخلري ما لم يرتتب عليه ترك واجب أو فعل حمرم. .9
 ينبيغ اخلوف من دوام انلعمة أو الصحة. .10
 ال يلزم من عطاء اهلل رضاؤه. .11

 املصادر واملراجع:
 ه.1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان، دار العاصمة، الطبعة األوىل،  

 ه.1424أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، حتقيق: حممد بن 
 ه.1395جامع الرتمذي، حتقيق: أمحد شاكر، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب، الطبعة: اثلانية، 

 صحيح اجلامع الصغري، لألبلاين، املكتب اإلساليم.
 (3332) الرقم املوحد:

العقوبة يف ادلنيا, وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يوم إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل 
 القيامة
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إذا أْصبَح ابن آَدم، فإن »قال:  -عليه وسلمصىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
 «.وََجْجَنااألعضاء لكَّها تَْكُفُر اللرسان، تقول: اتَِّق اهلل ِفيَنا، فإنَّما حنن بِك؛ فإن اْستََقْمَت اْستََقْمَنا، وإن اْعوََجْجت اعْ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

تَِذلُّ وختضع للسان، فيه تابعة هل، وهلذا تقول إذا أصبح: "اتِق اهلل ِفينَا فإنَّما حنن معىن هذا احلديث: أن سائر أعضاء ابلدن 
 بِك...".

فاللسان أشد اجلوارح خطراً ىلع صاحبها، فإن استقام استقامت سائر جوارحه، وصلحت بقية أعماهل، وإذا مال اللسان َماَلت 
 سائر جوارحه وفسد بقية أعماهل. 

: "ال يستقيم إيمان عبد حىت يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حىت يستقيم -صىل اهلل عليه وسلم-نه قال فعن أنس ريض اهلل ع
 لسانه.."

ره يف طاعة اهلل اكن سعادة  ويف ابلاب أحاديث كثرية تدل ىلع خطر اللسان، وهو: إما سعادة لصاحبه، وإما نقمة عليه، فإن َسخَّ
 ، اكن َحرْسة عليه يف ادلنيا واآلخرة.-تعاىل-فيما ال يريض اهلل هل يف ادلنيا واآلخرة، وإن أطلقه 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي. اتلخريج:

 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ك يف تكفر اللسان : تذل وختضع هل، واملراد بذلك هنا:  أنها تنكر عليه لك لكمة غري مرشوعة؛ ألنها جتر ىلع األعضاء األذى يف ادلنيا واهلال •
 اآلخرة.

 أصبح : دخل يف الصباح. •
 حنن بك : جمازون بما يصدر عنك. •
 اعوججت : ملت عن طريق اهلدى. •
 اْعوََجْجنَا : ملنا عنه اقتداء بك. •

 فوائد احلديث:
 أهمية حفظ اللسان يف سالمة اإلنسان، وذلك ألنه خليفة القلب وتُرمُْجانه، فما خطر يف القلب ظهر يف اللسان. .1
 تأثر األعضاء خبطأ العضو ووقوعه يف املعصية. .2
ِ والَعلن.ينبيغ ىلع الَعبْد أن جُينرب نفسه موارد اهللكة ويَسلك سبيل  .3  انلََّجاة بتقوى اهلل يف الرسر

إذا أْصَبح ابن آَدم, فإن األعضاء لكَّها تَْكُفُر اللرسان, تقول: اتَِّق اهلل فِيَنا, فإنَّما حنن بِك؛ فإن اْسَتَقْمَت 
 اْسَتَقْمَنا, وإن اْعوََجْجت اْعوََجْجَنا
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 املصادر واملراجع:
 ه. 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط 

 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4يلع بن حممد بن عالن، ط ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد

 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428ن، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريا4رياض الصاحلني، ط

 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 ه.1422، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، ط

 ه.1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3لألبلاين، طصحيح اجلامع الصغري وزيادته 
  ه.1422، دار الفكر، بريوت، 1مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري، ط

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 ه.1422، الرياض، 1كتبة املعارف، طسلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين، م

 الرياض. -، مكتبة املعارف 5صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين، ط
 ه. 1395، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

 (3579) الرقم املوحد:
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ُكْل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث:
ْ
َكَل أحُدكم فَلْيَأ

َ
إذا أ

 «.فَلْيرَْشَْب بَِيِميِنه فإنَّ الشيطان يأكُل بِِشَماهِل، ويرَْشَب بِِشَماهِل بِيَِميِنه، وإذا رَشِب 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه األمر باألكل بايلمني، والرشب بايلمني؛ وانليه عن األكل والرشب بالشمال، وفيه بيان سبب احلكم، وهو 
ذا يدل ىلع أنَّ األمر هنا للوجوب، وأن األكل والرشب بالشمال حمرم، ألنه علل ذلك أن الشيطان يأكل ويرشب بشماهل، وه

 بأنه فعل الشيطان وُخلُُقُه، واملسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق، فضاًل عن الشيطان، ومن تشبَّه بقوٍم فهو منهم.
___________________________ 

 الرشعية < آداب األكل والرشبالفضائل واآلداب < اآلداب اتلصنيف: 
 الويلمة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 وجوب األكل والرشب بايلمني، وأن األمر يف احلديث للوجوب. .1
 والرشب بالشمال.حتريم األكل  .2
 فيه إشارة إىل أنه ينبيغ اجتناب األفعال اليت تشبه أفعال الشيطان. .3
 أن للشيطان يدين وأنه يأكل ويرشب. .4
 إكرام ايلمني؛ ألننا أمرنا أن نأكل بها، ومعلوم أن األكل غذاء للبدن، واألفعال الكريمة تكون بايلد ايلمىن. .5
 التشبه بالشيطان، والشيطان رأس الكفر.انليه عن التشبه بالكفار؛ ألننا نهينا عن  .6
 لألمة حني أرشدهم إىل هذا األمر اذلي خيىف عليهم. -صىل اهلل عليه وسلم-نصح انليب  .7

 املصادر واملراجع:
 .دت، ط د، بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  

مة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرَّ
 م 2003

 م 2006 -ه  1427اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل 
م إرساء بنت عرفة، ط

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

 ه.1427، اإلسالمية، مرص
 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

أبو ، 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
 ه 1415، الطبعة: اثلانية، بريوت –عبد الرمحن، رشف احلق، الصدييق، العظيم آبادي، دار الكتب العلمية 

 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش. -، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -املجموعة األوىل -فتاوى اللجنة ادلائمة 

 (58122) الرقم املوحد:

 إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه, وإذا رشب فليرشب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماهل, ويرشب بشماهل
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إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا رشب فليرشب »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
 «.بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماهل، ويرشب بشماهل

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 بايلمني، وفيه أن األكل بالشمال والرشب بها هو عمل الشيطان.احلديث فيه األمر باألكل بايلمني، والرشب 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

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

 احلديث:فوائد 
 وجوب األكل والرشب بايلمني، وحتريمه بالشمال. .1
 بيان أن األكل والرشب بالشمال هو من عمل الشيطان. .2
 انليه عن التشبه بالشيطان وبالكفار، ألننا نهينا عن التشبه بالشيطان، والشيطان رأس الكفر. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1422ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة  

 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.
 م.2009 - 1430الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 

مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  توِضيُح األحاَكمِ  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 ه.1424الرياض، الطبعة: السابعة،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار الفلق 

 (5356) الرقم املوحد:

 بشماهل, ويرشب بشماهلإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه, وإذا رشب فليرشب بيمينه, فإن الشيطان يأكل 



 

33 
 

إذا أكل أحدكم فَلْيَْذُكر اْسَم »: -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
ْن يذُكَر اْسَم اهلل -تعاىل-اهلل 

َ
هَلُ َوآِخَره -تعاىل -، فِإْن نَِِسَ أ  «. يف أوهل، فَلْيَُقْل: بسم اهلل أوَّ

جالًسا، ورجل يأكل، فلم يَُسمر اهلل حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-هلل قال: اكن رسول ا -ريض اهلل عنه-عن أمية بن خميش 
هَلُ وآِخَره، فضحك انليب  وَّ

َ
ثم قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يَبَق من طعامه إال لُْقَمٌة، فلما رفعها إىل ِفيِه، قال: ِمْسِب اهلل أ

ا ذكر اْسَم اهلل اْستََقاَء ما»  «.يف بطنه ما زال الشيطان يأكل معه، فلمَّ
 احلديث األول: صحيح.  درجة احلديث:

 احلديث اثلاين: ضعيف.
 املعىن اإلمجايل:

أن الواجب ىلع اإلنسان أن يسيم يف أول الطعام، بأن يقول: بسم اهلل، والتسمية  -ريض اهلل عنها-دلَّ حديث أم املؤمنني اعئشة 
ويشاركه الشيطان يف أكله، وال أحد يرىض أن يشاركه عدوه يف أكله، فال أحد ىلع األكل واجبة، إذا تركها اإلنسان فإنه يأثم، 

يرىض أن يشاركه الشيطان يف أكله، فإذا لم تقل: بسم اهلل؛ فإن الشيطان يشاركك فيه، فإن نِس أن يسيم يف أوهل وذكره يف 
 يف هذا احلديث. -صىل اهلل عليه وسلم-- أثنائه، فما عليه إال أن يقول: "بسم اهلل أوهل وآخره"، كما أرشد إىل ذلك انليب

واحلكمة يف التسمية يف أول الطعام؛ أن اإلنسان إذا لم يسم نزعت الِّبكة من طعامه؛ ألن الشيطان يأكل معه، فيكون الطعام 
 اذلي يظن أنه يكفيه ال يكفيه؛ ألن الِّبكة تزنع منه.

يمن نِس التسمية يف أول الطعام بأن يستدرك يف أثنائه بالتسمية، وأما ما جاء جممال من اإلرشاد انلبوي يف احلديث اثلاين ف
ينا يف آخره، وقلنا  فهذا من نعمة اهلل سبحانه وتعاىل، أن الشيطان حُيرم أن يأكل معنا إذا سمينا يف أول الطعام، وكذلك إذا سمَّ

 بسم اهلل أوهل وآخره؛ فإن ما أكله يتقيؤه، فيحرم إياه.
 اكٍف يف ادلاللة ىلع احلكم. واحلديث السابق الصحيح

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 اإليمان. -الشمائل  -األدعية موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 -اهلل عنهريض -أمية بن خميش 

 احلديث األول: رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم. اتلخريج:
 احلديث اثلاين: رواه أبو داود والنسايئ يف الكِّبى وأمحد.

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اْستََقاَء : أخرج ما يف جوفه بفمه واستفرغ. •
يطان : مأخوذ من شاط: إذا  •  احرتق، أو من شطن: إذا بُعد؛ بلعده عن اخلري، فهو خملوق من نار وأصل الرش.الشَّ

 فوائد احلديث:
 وجوب التسمية عند إرادة األكل. .1
 السنة يف التسمية هو لفظ: بسم اهلل. .2
 استحباب ذكر اهلل بعد الفراغ من الطعام. .3
، ولكن السنة يف حقه أن يوقع التسمية مىت ذكرها قائال: بسم اهلل اإلنسان كثري النسيان، فمن وقع منه عدم التسمية نسيانا؛ فال حرج عليه .4

 أوهل وآخره.
 جيوز ألهل العلم مراقبة من دونهم؛ يلنفعوهم يف أمور دينهم. .5

يف أوهل, فليقل: بسم اهلل  -تعاىل-, فإن نيس أن يذكر اسم اهلل -تعاىل-إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل 
 أوهل وآخره
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 جواز إخبار انلاس عن إثم وقع واستدرك، إذا اكن يف ذلك فائدة ومصلحة، وليس فيه تشهري. .6
 اهلل عليه.الشيطان يشارك يف طعام من لم يذكر اسم  .7
 بالتسمية حتصل الِّبكة، وحيرم الشيطان من املشاركة يف الطعام. .8
 إن ذكر اهلل ىلع الطعام ولو لم يبق منه إال جزء يسري حيرم الشيطان من لك ما اكن قد أكل قبل. .9
 الشيطان يستيقء حقيقة. .10

 املصادر واملراجع:
 ه.1415ر ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دا 

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 
 م.1975 - ـه1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

 ه.1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد 
ار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د

 ه.1428ة: الرابعة، بريوت، الطبع
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل، 

 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.
 ه.1412حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغِّن للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، سنن ادلاريم، حتقيق: 

السنن الكِّبى، أمحد بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت، 
 م.2001 - ـه1421الطبعة األوىل، 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 
 صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة: اخلامسة.

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

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرشة،  
 فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد

 .م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، –مشاكة املصابيح، حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلِّبيزي، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم 
 (3472) الرقم املوحد:
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إذا أوى أحدكم إىل فراشه فَليَنُْفْض فَِراَشُه بَِداِخلَِة إَزارِهِ فإنَُّه ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
أرفعه، إن أمسكت نفِس فارمحها، وإن أرسلتها، يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ريب وضعت جنيب، وبك 

 «.فاحفظها بما حتفظ به عبادك الصاحلني
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يدور معىن هذا احلديث حول بيان أذاكر انلوم، ويه اللحظة اليت يسلم اإلنسان فيها روحه لربه يف حلظة ال يملك فيها حوال 
 ها حيفظها ، ويردها مع تمام اتلفويض هلل تعاىل.وال قوة، فيرتكها يف يد خالق

 قال أهل العلم: وحكمة اذلكر وادلاعء عند انلوم وايلقظة أن تكون خاتمة أعماهل ىلع الطاعة، وأول أفعاهل ىلع الطاعة.
دنا انليب صىل هلل ويف هذا احلديث املبارك يبني نلا انليب صىل اهلل عليه وسلم ما يسن ىلع العبد فعله وقوهل عند انلوم، فأرش

إذا أوى أحدكم إىل فراشه فَليَنُْفْض" وهذا ألن العرب اكنوا يرتكون الفراش حباهل، »عليه سلم إىل اجلانب الفعيل، فقال: 
فلربما دخل الفراش بعد مغادرة العبد هل بعض احلرشات املؤذية، أو تلوث بالغبار وحنوه، فأمر انليب صىل اهلل عليه سلم 

بل انلوم، ثم بني انليب صىل اهلل عليه وسلم آلة انلفض واتلنظيف فقال: "فلينفض فَِراَشُه بَِداِخلَِة إَزارِهِ" بنفض الفراش ق
واإلزار: هو ما يلبس ىلع أسفل ابلدن، واملقصود أي: بطرف اثلياب ادلاخيل، ألنه أسهل للنفض، وحىت ال يصيب ظاهر اإلزار 

رة، والغالب ىلع العرب أنه لم يكن هلم ثوب غري ما هو عليهم من إزار ورداء، فاملهم يشء من القذر وحنوه، كما انه أسرت للعو
هو نفض الفراش سواء اكن انلفض بمالبس متصلة )يرتديها الشخص( أم منفصلة )ال يرتديها(، أو بما ينفض به الفراش 

 غري ذلك.
إنَُّه ال يدري ما خلفه عليه" وهذا يدل ىلع حرص ثم يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم العلة من هذا انلفض واتلنظيف: "ف

 الرشيعة ىلع سالمة األبدان، ألن باألبدان قوام األديان، وهكذا انتهت هنا السنة الفعلية مع بيان علتها.
 ثانيا: السنة القويلة.

هذا اجلسد اهلامد ىلع الفراش، ثم قال انليب صىل اهلل عليه وسلم: "ثم يقول: باسمك ريب" أي: باسم اهلل العيل العظيم أضع 
وهذا يدل ىلع استحباب مداومة اإلنسان ذلكر ربه يف لك وقت، ثم يقول: "وضعت جنيب وبك أرفعه" أي: أين ال أضع هذا 

 اجلسد وال أرفعه إال مستصحبا فيها ذكرك.
 ثم قال صىل اهلل عليه وسلم : "إن أمسكت نفِس فارمحها" كناية عن املوت.

 عليه وسلم: "وإن أرسلتها" كناية عن احلياة. قوهل صىل اهلل 
وقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "فاحفظها بما حتفظ به عبادك الصاحلني" أي أن حتفظ نفِس ورويح بما حتفظ به عبادك، وهو 

خصه  حفظ اعم من سائر اآلثام واملوبقات والرشور ، كقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "احفظ اهلل حيفظك" فهذا حفظ اعم  وذلا
بالصاحلني فإن حفظ الرب تعاىل ال ينال إال بالصالح، فليس للمفرط واملضيع حظ من حفظ اهلل احلفظ اخلاص اذلي يويله 

 اهلل تعاىل ألويلائه، ولكن قد يناهل يشء من احلفظ العام.
___________________________ 

 مور العارضةالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألاتلصنيف: 
 أذاكر انلوم. -فضائل البسملة  -اتلولك واألخذ باألسباب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 فَلَيْنُفْض فِرَاَشُه بَِداِخلَِة إزَارِهِ فإنَُّه ال يدري ما خلفه عليهإذا أوى أحدكم إىل فراشه 
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 معاين املفردات:
 بالطرف اذلي ييل اجلسد منه.بداخلة إزاره : أي  •
 اإلزار : ثوب حييط بانلصف األسفل من اجلسد. •
 خلفه عليه : ما صار بعده خلفا وبدال بعد غيابه. •
 إن أمسكت نفِس : كناية عن املوت. •
 أرسلتها : كناية عن اإلبقاء يف ادلنيا. •

 فوائد احلديث:
 يشء من املؤذيات وهو ال يشعر، وتلنظيفه مما وقع عليه من تراب أو أقذار.يستحب نفض الفراش قبل ادلخول فيه ، لكيال يكون دخل فيه  .1
 .-تعاىل-حياة العبد ينبيغ أن تكون مرتبطة بمنهج اهلل وأعماهل قائمة ىلع اسم اهلل  .2
 اتلوفيق أال يكلك اهلل طرفة عني، وأن حيفظك حبفظه ويراعك برمحته، واخلذالن أن يكلك اهلل إىل نفسك. .3
 حفظه اهلل، فاهلل حيفظ عباده الصاحلني يف أنفسهم وأمواهلم وأهليهم وأبنائهم ، فامهلل احفظنا بما حتفظ به عبادك الصاحلني.َمن حفظ اهلل  .4
 احلث ىلع ادلاعء الوارد يف هذا احلديث؛ ألن فيه اتلفويض اتلام هلل واحلصول ىلع اهلدوء انلفِس والطمأنينة الفكرية مما قدر هل. .5
الفراش بغض انلظر عن آلة انلفض وإنما ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم اإلزار؛ ألن الغالب ىلع العرب أنه لم يكن  احلديث حيث ىلع نفض .6

هلم ثوب غري ما هو عليهم من إزار ورداء، فاملهم هو نفض الفراش سواء اكن انلفض بمالبس متصلة )يرتديها الشخص( أم منفصلة )ال 
 من آالت حديثه.يرتديها(، أو بما ينفض به الفراش 

 احلكمة من األذاكر وادلاعء عند انلوم وايلقظة أن تكون خاتمة أعمال املسلم ىلع الطاعة وأول أفعاهل ىلع الطاعة. .7
هذه من آداب انلوم، ومن حكمة اهلل عز وجل ورمحته أنك ال تكاد جتد فعال لإلنسان إال وجدته مقرونا بذكر، فاللباس هل ذكر، األكل هل  .8

-هل ذكر، وذلك من أجل أال يغفل اإلنسان عن ذكر اهلل يكون ذكر اهلل ىلع قلبه دائما وىلع لسانه دائما وهذه من نعمة اهلل ذكر، الرشب 
 .-تعاىل

 املصادر واملراجع:
 ه.1428األوىل، دمشق، الطبعة -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -

 .ه1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1430الطبعة األوىل - العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (6034) الرقم املوحد:
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ِإذا َتثَاءَب أَحُدكْم »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
يَْطاَن يَْدخل  «.فَلْيْمِسْك بيدهِ ىلع ِفيِه؛ فَإنَّ الشَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اتلثاؤب بوضع ايلد ىلع الفم، واألفضل أن ترد اتلثاؤب ما استطعت، ولو عند  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث أمر انليب 
بوضع ايلد ىلع الفم؛ "فإن الشيطان يدخل فيه"، أي: يف اإلنسان عند انفتاح فمه حال اتلثاؤب؛ فيضحك منه ويدخل يف 

راهية صورة اتلثاؤب املحبوبة جوفه، فيمنعه من ذلك بوضع ايلد ىلع الفم؛ سداً لطريقه، ومبالغة يف منعه وتعويقه، وفيه ك
 للشيطان.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العطاس واتلثاؤباتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اتلثاؤب : اتلثاؤب: ما يصيب اإلنسان عند الكسل وانلعاس واهلم من فتح الفم واتلمطي. •
 فوائد احلديث:

 استحباب وضع ايلد ىلع الفم عند اتلثاؤب؛ ألن الشيطان يدخل اجلوف مع اتلثاؤب. .1
 الزتام آداب اإلسالم يف مجيع احلاالت؛ ألنها عنوان الكمال واألخالق. .2
 ابن آدم حىت يسخر منه، ويدخل يف فيه.الشيطان يرقب غفلة  .3
 يف احلديث داللة للمسلم ىلع أن حيارب الشيطان بكل وسيلة. .4

 املصادر واملراجع:
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1428رياض الصاحلني للنووي، ت: الفحل، دار ابن كثري، الطبعة األوىل، 
 ه.1423مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 
 لكتاب العريب.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الصدييق، دار ا

طبعة األوىل تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ال
 م. 2002 - ـه1423

 ه.1407عرش،  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة
اململكة  -اإلعالم بسنته عليه السالم، تأيلف: مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل ابلكجري املرصي، املحقق: اكمل عويضة، مكتبة نزار مصطىف ابلاز 

 م.1999 - ـه1419العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
 (5280) الرقم املوحد:

 إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده ىلع فيه
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ُروا أحدهم»مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن أيب سعيد وأيب هريرة  احلديث:  «.إذا خرج ثالثة يف سفر فَلْيَُؤمر
 حسن . درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

روا عليهم واحدا منهم، يكون أفضلهم، وأجودهم رأياً؛ يلتوىل تدبري  -صىل اهلل عليه وسلم-يأمر الرسول  املسافرين أن يَُؤمر
روا واحًدا صار أمرهم فوىض.  شؤونهم؛ ألنهم إذا لم يَُؤمر

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-اخْلُْدرِي أبو سعيد  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس 

 حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه رواه أبو داود. اتلخريج:
 حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه رواه أبو داود أيًضا.

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أحدهم أمريا عليهم يدير شؤونهم يف السفر.فليؤمروا : أي: فليجعلوا  •
 فوائد احلديث:

 إمارة السفر تنقطع بانتهاء السفر. .1
 احلرص ىلع راعية مصالح املسافرين ودفع الُضر عنهم. .2
 وجوب طاعة األمري فيما يتعلق بمصالح السفر. .3
 احلرص ىلع مجع اللكمة ونبذ اخلالف. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -يد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم س - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -سة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤس -
 سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة العرصية. -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن  -

 املعرفة.
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 م.1993 - ـه1413الطبعة: األوىل،  -دار احلديث، مرص -حتقيق: عصام ادلين الصبابطي-حممد بن يلع الشواكين  -نيل األوطار -

 (5970) الرقم املوحد:

 إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم
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،  -َتَعاىَل -إَِذا َدَخل الرَُّجل بَيتَه، َفَذَكَر اهلَل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث: ِعنَد ُدُخوهِلِ
ْصَحابِِه: اَل َمِبيَت لَُكم َواَل 

َ
يَطاُن أِل ، َقاَل  -َتَعاىَل -َعَشاَء، َوإَِذا َدَخَل فَلَم يَْذُكر اهلل وَِعنَد َطَعاِمِه، قَاَل الشَّ ِعنَد ُدُخوهِلِ

ْدَرْكتُُم الَمِبيت؛ َوإِذا لَْم يَْذُكِر اهلَل 
َ
يَطان: أ دَركتُم الَمِبيَت َوالَعَشاءَ  -َتَعاىَل -الشَّ

َ
 «.ِعنَد َطَعاِمه، قاَل: أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-جاء يف موضوع أدب الطعام، حيث أخِّب  -ريض اهلل عنه-حديث جابر 
عند دخوهل وعند طعامه قال الشيطان ألصحابه ال مبيت لكم وال عشاء"؛ ذلك  -تعاىل-قال: "إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل 

 ألن اإلنسان ذكر اهلل. 
عند دخول ابليت أن يقول: "بسم اهلل وجلنا، وبسم اهلل خرجنا، وىلع اهلل ربرنا تولكنا، امهلل إين أسألك خري  -تعاىل-وِذكر اهلل 

 املولج وخري املخرج"، كما جاء يف حديث يف إسناده انقطاع، وأما اذلكر عند العشاء فأن يقول: "بسم اهلل".
العشاء، قال الشيطان ألصحابه: "ال مبيت لكم وال عشاء"؛ ألن  فإذا ذكر اهلل عند دخوهل ابليت، وذكر اهلل عند أكله عند

 من الشياطني.  -تعاىل-، محاه اهلل -عز وجل-هذا ابليت وهذا العشاء ُحيِمَ بذكر اهلل 
م إيله الطعام فلم يذكر اهلل  -تعاىل-وإذا دخل فلم يذكر اهلل  عند  -تعاىل-عند دخوهل قال الشيطان: "أدركتم املبيت"، وإذا قُِدَّ

ن بذكر اهلل.  طعامه قال: "أدركتم املبيت والعشاء"، أي: أن الشيطان يشاركه املبيت والطعام؛ لعدم اتلحصُّ
 ويف هذا حث ىلع أن اإلنسان ينبيغ هل إذا دخل بيته أن يذكر اسم اهلل، وكذلك عند طعامه. 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكراتلصنيف: 

 اهلل عز وجلالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر ادلخول واخلروج من املزنل

 األطعمة. -األدعية موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 بَيتَُه : أي مزنهل ولو اكن خيمة. •
 فََذَكَر اهلَل : أي اسمه بأن قال بسم اهلل. •
 ِعنَد ُدُخوهِلِ : حيتمل أن يراد عند إرادة ادلخول، وحيتمل عند نفس ادلخول اذلي ابتداؤه الولوج يف املزنل. •
 قَاَل : أي الشيطان ألعوانه. •
 وَِعنَد َطَعاِمِه : أي تناوهل هل. •
 َوإِذا لَْم يَْذُكِر اهلل : أي تركه. •
ْدَرْكتُُم الَمِبيت : أي ماكن ابليات. •

َ
 أ

 فوائد احلديث:
 استحباب ذكر اهلل عند دخول ابليت وعند الطعام. .1
 لك ما يذكر اسم اهلل عليه ييأس الشيطان منه. .2
واتباع  -تعاىل-تعاىل تستديع الوقوع يف خمالفة أمر اهلل يف ذكر اهلل عند الطعام ودخول ابليت جمانبة الغفلة عن اهلل؛ ألن الغفلة عن اهلل  .3

 الشيطان يف ضالهل.
 الشيطان يراقب ابن آدم يف عمله وترصفه ويف أموره لكها، فإذا غفل حل يف غفلته ونال مراده منه. .4

عند دخوهل وعند طعامه قال الشيطان ألصحابه: ال مبيت لكم  -تعاىل-إذا دخل الرجل بيته, فذكر اهلل 
 دخوهل, قال الشيطان: أدركتم املبيت والعشاءعند  -تعاىل-وال عشاء, وإذا دخل فلم يذكر اهلل 
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ورجلك وشاركهم يف األموال : )وأجلب عليهم خبيلك -تعاىل-اذلكر يطرد الشيطان، فإن الشيطان يشارك اإلنسان يف لك يشء، قال اهلل  .5
 واألوالد(.

 فيها، ويأكل من طعام أهلها إذا لم يذكروا اسم اهلل عليها. -تعاىل-الشيطان يبيت يف ابليوت اليت لم يذكر اهلل  .6
 للك شيطان أتباع وأويلاء يستبرشون بقوهل ويتبعون أمره. .7

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم  

 ه.1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1425ملعرفة، بريوت، ،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار ا4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط

 ه.1426لوطن للنرش، الرياض، رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار ا
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3037) الرقم املوحد:
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: تريدون -تبارك وتعاىل-إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل »مرفواعً:  -عنهريض اهلل -عن صهيب بن سنان  احلديث:
ْعُطوا شيئا 

ُ
نَا من انلار؟ فيكشف احِلَجاب، فما أ شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبُيرْض وُُجوهنا؟ ألم تُْدِخلْنَا اجلنة وُتنَجر

 «.أَحبَّ إيلهم من انلظر إىل ربهم
 صحيح. درجة احلديث:

 مجايل:املعىن اإل
 -عزوجل-يبني نلا احلديث الرشيف جانباً من انلعيم اذلي يكون للمؤمنني يوم القيامة يف اجلنة، وهو حوار بينهم وبني اهلل 

عما يتمنون زيادته نلعيمهم، فيُجيبون بأنهم يف أنواع انلعيم من تبييض الوجوه وإدخاهلم  -تعاىل-بعد دخوهلم اجلنة بأن يسأهلم 
فينظرون  -تعاىل-وَناتهم من انلار، فيعطيهم اهلل انلعيم اذلي ليس بعده نعيم وهو كشف احلجاب اذلي بينهم وبني اهلل اجلنة 

 لوجهه الكريم ويكون أفضل ما ينعم به عليهم يف اجلنة.
___________________________ 

 وانلارالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة اتلصنيف: 
 رؤية املؤمنني هلل تعاىل يف اآلخرة -إثبات صفة الوجه هلل تعاىل موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-ُصهيب بن ِسنان الرويم  راوي احلديث:
 رواه مسلم . اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 االستفهام أي: أتريدون.تريدون : بتقدير همزة  •
 فيكشف احلجاب : وهو حجاب منه تعاىل للعباد حىت ال يروه، أما يف اآلخرة فريفعه عنه لريوه. •

 فوائد احلديث:
 أهل اجلنة يف نعيم عظيم من رب كريم . .1
 كشف احلجاب عن أهل اجلنة فريون ربهم، وأما الكفار؛ فمحرومون منها. .2
 لربهم، وأنها خاتمة الكرامة اليت يمنحها ألويلائه املتقني.تعظيم شأن رؤية املؤمنني  .3
 شكر املؤمنني هلل تعاىل ىلع تبييض وجوههم ودخوهلم اجلنة وَناتهم من انلار. .4
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ورسوهل  -تعاىل-أهمية املسارعة إىل اجلنة باألعمال الصاحلة وطاعة اهلل  .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح  

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 ايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابل
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (8344) الرقم املوحد:

: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ -تبارك وتعاىل-إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل 
 ألم تدخلنا اجلنة وتنجنا من انلار؟ فيكشف احلجاب, فما أعطوا شيئا أحب إيلهم من انلظر إىل ربهم
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إذا دخَل أهُل اجلنِة اجلنَة ُينَاِدي ُمناٍد: إن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-اخلدري وأيب هريرة عن أيب سعيد  احلديث:
وا، فال تَسَقُموا أبداً، وإن لكم أن تَِشبُّوا فال تَهَرُموا أبداً، وإن  لكم لكم أن حَتْيوا، فال تَموتُوا أبداً، وإن لكم أن تَِصحُّ

 .«أن تَنَعُموا، فال َتبْأُسوا أبداً 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أخِّب أن أهل اجلنة ينادي فيهم مناد: "إن لكم أن حتيوا فال تموتوا أبداً، وإن  -صىل اهلل عليه وسلم-من نعيم اجلنة أن انليب 
كِّب السن املوجب لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً" وذكر احلديث، أي: أنهم يف نعيم دائم ال خيافون املوت وال املرض وال 

للضعف، وال انقطاع ما هم فيه من انلعيم، فهذا احلديث وغريه يوجب لإلنسان الرغبة يف العمل الصالح اذلي يتوصل به إىل 
 هذه ادلار.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-اخْلُْدرِي أبو سعيد  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس 

 رواه مسلم، ويف لفظه تقديم وتأخري. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 فال تسقموا : فال تمرضوا. •
 أن تشبوا : أي تظلوا شباباً. •
 احلاصلة عند الكِّب )الشيخوخة(، وهو  داء طبييع ال دواء هل اكملوت.فال تهرموا : اهلرم احلالة  •
 تنعموا : أي جتدوا انلعيم والسعادة. •
 ال تبأسوا : من ابلؤس وهو الُض والشقاء. •

 فوائد احلديث:
 نعيم اجلنة دائم ال يبيد وال يفىن وال ينقطع. .1
 خوف فيه، وأما نعيم ادلنيا ال يدوم ويعرتيه آالم وأسقام. اختالف نعيم اجلنة عما يف ادلنيا من انلعيم؛ ألن نعيم اجلنة ال .2
 أهل اجلنة يتقلبون يف نعم ليس فيها مرض وال هرم وال عيب وال نقص. .3

 املصادر واملراجع:
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -ريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زك
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 ه.1417صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

 (8341) الرقم املوحد:

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد: إن لكم أن حتيوا, فال تموتوا أبًدا, وإن لكم أن تصحوا, فال تسقموا 
 أبًدا, وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبًدا, وإن لكم أن تنعموا, فال تبأسوا أبًدا
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إذا ُديِعَ أحدكم إىل الَويِلَمة »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث:
تَِها

ْ
 «.فَلْيَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

دعوة فعليه أن جييب  -سواء قبل ادلخول أو معه أو بعده-أفاد احلديث أن املسلم إذا ديع إىل الطعام اذلي يصنع يف الزفاف 
أخيه املسلم تطييبًا خلاطره ومشاركة منه لفرح أخيه، وقد قال مجهور العلماء بوجوبها؛ ألنه ورد يف أحاديث أخرى تسمية 

 ، وال يكون ذلك إال ىلع ترك واجب.-صىل اهلل عليه وسلم-تارك إجابة ادلعوة اعصًيا هلل ورسوهل 
___________________________ 

 واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشبالفضائل اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 ُديِعَ أحدكم : يعِّن إىل طعام الويلمة. •
 الويلمة : يه طعام العرس. •

 فوائد احلديث:
 ادلعوة إىل الويلمة.مرشوعية إجابة  .1
يشرتط يف وجوب إجابة ادلعوة أمور منها: أن يُعيرنه صاحب ادلعوة فال تكون دعوة اعمة، وأن يكون ادلايع مسلًما، وأال يكون املال  .2

 حراًما، وأال يكون يف ماكن ادلعوة منكٌر ال يقدر ىلع إزاتله، فإذا وُِجَد منكر لم جتب ادلعوة، بل حترم.
إجابة ادلعوة، أما األكل فليس بواجب، لكن إن اكن صائًما فرًضا فال يُفطر، وخيِّب صاحب ادلعوة بصيامه؛ ِلال يظن به  أنَّ الواجب هو .3

 كراهة طعامه، وإن اكن نفال واكن إفطاره جيِّب قلب صاحب ادلعوة أفطر
 املصادر واملراجع:

إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  - 
 ه.1422

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 1428الطبعة األوىل -دار ابن  اجلوزيطبعة -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان-
 م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام-
 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
وىل الطبعة األ -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-

1427. 
 (58112) الرقم املوحد:

 إذا ديع أحدكم إىل الويلمة فليأتها
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ُديِعَ أحدكم فليُجب، فإن إذا »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
، وإن اكن ُمْفِطرا فليَْطَعمْ   «.اكن صائما فلُيَصلر

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يفيد احلديث أن املسلم إذا داعه أخوه إىل ويلمة العرس فعليه أن جييب دعوته تطييبًا خلاطره ومشاركة منه لفرح أخيه، فإن 
اكلقضاء وانلذر فإنه حيُض وال يأكل، لكن  فليدُع هلم باخلري والِّبكة، وإن اكن صومه نفاًل فإن شاء اكن صائًما صوم فريضة 

أفطر وأكل مع صاحب ادلعوة وإن شاء أكمل صومه، إال أنه يتعني عليه أن خيِّب صاحب ادلعوة حباهل من صوم أو فطر حىت 
 .ال حيرجه، لكن ذهابه وحضوره لدلعوة مؤكد مفطراً أو صائماً 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واملجالساتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ادلعوة.فليُِجب : فليأت إىل ماكن  •
 فليصل : الصالة لغًة: ادلاعء، واملراد هنا: فليدع. •
 فليطعم : فليأكل إن شاء. •

 فوائد احلديث:
أنَّ الواجب هو إجابة ادلعوة، أما األكل فليس بواجب، لكن إن اكن صائًما فرًضا فال يُفطر، وخيِّب صاحب ادلعوة بصيامه؛ ِلال يظن به  .1

ا إْن اكن  الصوم نفاًل: فإْن حصل بفطره وأكله جِّب خاطر ادلايع ورغب املدعو بمشاركتهم يف األكل: فليفطر؛ وإالَّ داع، كراهة طعامه، وأمَّ
 وأتمَّ صومه.

ركة استحباب ادلاعء من املدعو لدلايع، ويكون ادلاعء مناسبًا لدلعوة واملقام، وُيْظِهُر الفرح والِغبطة لدلايع، ويدخل الرسور فهذا من ب .2
 تماع.احلضور واالج

 إن إجابة ادلعوة واجبة حىت ىلع الصائم  لألمر بذلك. .3
 املصادر واملراجع:

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  - 
 ه.1428ار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة د -
 م.2003 - ـه1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  -
 سسة الرسالة، الطبعة األوىل. مؤ -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان  -
الطبعة  -املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني -

 ه.1427األوىل، 
 م.1993 - ـه1413الطبعة األوىل،  -دار احلديث، مرص -حتقيق: عصام ادلين الصبابطي -نيل األوطار، حممد بن يلع الشواكين  -
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 (58114) الرقم املوحد:

 إذا ديع أحدكم, فليجب, فإن اكن صائًما, فليصل, وإن اكن مفطرًا, فليطعم
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إذا رأى أحُدُكم »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أنه سمع انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدِرير  احلديث:
بَُّها، فإنما يه من اهلل تعاىل، فليَْحَمد اهلل ع ْث بها ُرؤيا حُيِ ْث بها إال من حُيَبُّ  -ليها، َويْلَُحدر وإذا  -ويف رواية: فال حُيَدر

ا يَْكَره، فإنما يه من الشيطان، فَلْيَْستَِعْذ من رَشرَها، وال يَْذُكْرَها ألحد؛ فإنها ال تُضه  «.رأى غري ذلك ِممَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يرسه، فإنما يه بشارة هل من اهلل تعاىل فليحمد اهلل عز وجل ىلع هذه البشارة، وال حيدث بها إال إذا رأى املسلم يف منامه ما 
من حيب من أهله وجريانه وأصحابه الصاحلني منهم، وإذا رأى غري ذلك مما يكره من الرؤيا القبيحة اليت يكره صورتها، أو 

فس انلائم يف منامه، يلخوفه وحيزنه بها، فإذا رأى ذلك فليستعذ يكره تأويلها فإنما يه خياالت شيطانية يصورها الشيطان نل
 باهلل من رَشرها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الرؤيااتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 لكها. احلمد : وصف املحمود بالكمال، سواء اكن ذلك كماال بالعظمة، أو كماال باإلحسان وانلعمة، واهلل تعاىل حممود ىلع أوصافه لكها وأفعاهل •
اخلري واليشء احلسن، واحللم ىلع ما يراه الرؤيا : الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء، لكن أطلقت الرؤيا ىلع ما يراه من  •

 من الرش والقبيح.
 فليستعذ : فليقل: أعوذ باهلل من رش ما رأيت. وحنو ذلك •

 فوائد احلديث:
 الرؤيا الصاحلة الصادقة من اهلل، واحللم من الشيطان أو ختليط انلفس. .1
من حيب، وأما إذا رأى ما يكره فليستعذ باهلل من الشيطان الرجيم، ينبيغ ىلع العبد إذا رأى ما حيب أن حيمد اهلل عليها وحيدث بها اعلم أو  .2

 وال حيدث بها أحداً؛ فإنها ال تُضه.
 احلمد عند حدوث انلعم، وجتدد املنن فذلك سبب دلوامها. .3

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

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ه.1426ح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رش -
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة -
 ه.1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار املعرفة-يل مأمون شيحاديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خل -
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
بريوت،  -املكتبة العلمية -حممود حممد الطنايح -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى  -املؤلف: أبو السعادات ابن األثري-انلهاية يف غريب احلديث واألثر -

 م.1979 - ـه1399
 (3285) الرقم املوحد:

ْث بهاإذا   رأى أحدكم رؤيا حُيِبَُّها, فإنما يه من اهلل تعاىل, فلَيْحَمد اهلل عليها, َويْلَُحدر
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فَعِمَد املقداد، فَجثَا ىلع ركبتيه،  -ريض اهلل عنه-:أن رجال جعل يمدح عثمان -ريض اهلل عنه-عن املقداد  احلديث:
رأيتم إذا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-فجعل حَيْثُو يف وجهه احلَْصبَاَء. فقال هل عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول اهلل 

اِحنَي، فاْحثُوا يف وجوههم الرتاب  «.الَمدَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فجلس املقداد ىلع ركبتيه وأخذ صغري احلىص ورماها  -ريض اهلل عنه-أن رجال امتدح عثمان  -ريض اهلل عنه-عن املقداد 
أمرنا إذا رأينا املداحني أن نريم يف  -ىل اهلل عليه وسلمص-يف وجه هذا املادح، فسأهل عثمان ملاذا فعل ذلك، فأخِّب أن انليب 

 وجوههم الرتاب.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-الِمْقَدام بن َمْعِدي َكِرَب  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 عمد : قصد. •
 جثا : جلس ىلع ركبتيه ويه جلسة املستوفز. •
 حيثو : يريم. •
 احلصباء : صغار احلىص. •

 فوائد احلديث:
 ال جيوز اإلصغاء ألقوال املداحني وعدم ماكفأتهم ىلع مدحهم إال حبثو احلصباء يف وجوههم. .1
 ، وتطبيق سنته.-عليه وسلم صىل اهلل-رسعة استجابة الصحابة لرسول اهلل  .2
 .-ريض اهلل عنهم-السنة قد ختىف ىلع كبار الصحابة  .3
 .-ريض اهلل عنهم-األصل يف األدلة الرشعية العمل بظاهرها اذلي يقتضيه لسان العرب، كما هو فهم املقداد للحديث وإقرار عثمان  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1430كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، بإرشاف محد العمار، دار  

 م.1987 ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.

 اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن 
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (5736) الرقم املوحد:

 املداحني, فاحثوا يف وجوههم الرتابإذا رأيتم 
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ها من األرض، وإذا سافرتم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ْعُطوا اإلبل حظَّ
َ
إذا سافرتم يف اخِلْصب، فأ

رْي، وبادروا بها نِْقيَها، وإذا َعرَّْستُم،  رْسِعوا عليها السَّ
َ
َوى الَهَوامر يف اجلَْدب، فأ

ْ
، وَمأ َوابر فاجتنبوا الطريق؛ فإنها ُطُرق ادلَّ

 «بالليل
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 املسافرين إىل هذه اآلداب:  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث مرااعة مصالح اإلنسان وابلهائم، حيث أرشد 
فأمر املسافر إذا سافر ىلع راحلة بهيمة: من اإلبل، أو احلمر أو ابلغال، أو اخليل؛ فإن عليه أن يرايع مصلحتها يف الريع 

رثة الزرع والعلف؛ فإن عليه أن يتأىن وال يرسع يف السري حىت يعطي ادلوابَّ والسري؛ ألنه مسؤول عنها: فإذا سافر يف أيام ك
حقها من الريع، وأنه إذا سافر يف أيام قلة الزرع والعلف؛ فإن عليه أن يرُسع يف حدود طاقة ادلابة؛ حىت ال جُيِْهد ادلابَّة 

 وُيتِْعبها. 
ليل ليسرتيح وينام؛ فإنه ال يفعل ذلك يف الطريق، ألنها طرق دواِبَّ املسافر: إذا نزل يف ال -صىل اهلل عليه وسلم-وكذلك أمر 

املسافرين، يرتددون عليها، فال يمنعها عن ُطُرقها ويَُسبرب هلا الُضر، وكذلك ألنها مأوى احلرشات ودواب األرض من ذوات 
 ن مأكول وحنوه.السموم والسباع، تميش يف الليل ىلع الطرق؛ لسهوتلها، وألنها تلتقط منها ما يسقط م
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 كرثة الزرع والَعلَف واخلري.يف اخلصب : يف وقت  •
ها من نبات األرض؛ يعِّن: دعوها ساعة فساعة ترىع. •  حظها من األرض : نصيبها وحقَّ
 اجلدب : انقطاع املطر، وُيبْس األرض. •
 فأرسعوا عليها السري : املعىن: فأرسعوا راكبني عليها، وال توقفوها يف الطريق تُلبَلرَغكم املزنل قبل أن تَْضُعف. •
رْي، وانلقب وبادروا •  : املخ.بها نقبها : انليق: املخ، واملعىن: أرسعوا بها حىت تصلوا إىل املاكن اذلي تقصدونه قبل أن يذهب خُمُّها ِمن َتَعب السَّ
 نِقيها : بكرس انلون وإساكن القاف: املخ. •
 عرستم : اتلعريس: هو الزنول يف الليل للنوم والراحة. •
ة.فاجتنبوا الطريق : أي: أعرضوا عن •  ها، وانزلوا َيْمنَة أو يرَْسَ
 طرق ادلواب : أي: دواب املسافرين، أو دواب األرض من السباع وغريها. •
 ومأوى اهلوام : املأوى: امللجأ. واهلوام: يه احلرشات واحليوانات السامة اكألفايع وحنوها. •

 فوائد احلديث:
 إعطاء ادلواب حقها يف األكل واملرىع، وعدم منعها منه. .1
 األماكن اليت يتوقع اإلنسان فيها األذى، وعدم انلوم فيها.اجتناب  .2
 حض اإلسالم ىلع الرفق باحليوان، ومرااعة مصاحله يف السري. .3
 ىلع مصالح املسلمني، وإرشادهم إيلها. -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .4

ها من األرض, وإذا سافرتم يف اجَلْدب,  ْعُطوا اإلبل حظَّ
َ
رْي, إذا سافرتم يف اخلِْصب, فأ ْْسِعوا عليها السَّ

َ
فأ

 وبادروا بها نِْقَيها
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 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب  - 
 ه.1418الطبعة األوىل  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407ة الرابعة عرش، بريوت، الطبع-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري، دار الفكر. -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1430الطبعة األوىل  -نارص العمار، دار كنوز إشبيليا كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (5961) الرقم املوحد:
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َحُدُكْم أخاه فَلْيَْجتَِنب الوْجهَ »: -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل  احلديث:
َ
 «.إذا رَضََب أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

غري ذلك أو خلصومة أو  -تعاىل-معىن احلديث أنه إذا رضب أحدكم شخصاً تأديباً أو تعزيراً هل أو يف حد من حدود اهلل 
فليحذر أن يُضبه ىلع وجهه، ويلبتعد عن ذلك لك ابلعد، ولو يف إقامة حد من حدود اهلل؛ ملا لوجه بِّن آدم من الكرامة، فهو 
ا أْن حُيِْدَث فيه َشيْئًا؛ فالواجب  ا أن يتلف منه عضًوا، وإمَّ ي حتصل به املواجهة، ورضبه عليه إمَّ أرشف األعضاء، وهو اذلَّ

، أو عن طريق االعتداء. اجتنابه، وحيرم  الُضب فيه، سواء أكان الُضب حبقٍّ
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اخلالفاتلصنيف: 
 ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 كتاب اآلداب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 إذا رضب أحدكم : يف حٍد أو تعزير أو غريهما. •
 والية عليه تلأديبه أو غريه.أخاه : خادمه ومملوكه ولك من هل  •
 .-تعاىل-فليجتنب الوجه : فليحذر أن يُضبه ىلع وجهه، ويلبتعد عن ذلك لك ابلعد، ولو يف إقامة حد من حدود اهلل  •

 فوائد احلديث:
 وجوب اتقاء الوجه عند الُضب يف أي حال من األحوال. .1
وقتله، وإنما يراد بها تطهريه من اذلنب اذلي وقع منه، كما يقصد بها ردعه عن أنَّ إقامة احلدود ال يقصد بها إهانة املسلم، وال يقصد إتالفه  .2

ل هل نفسه أن يعمل عمله.  أن يعود إيله، ويلزنجر من تسوَّ
 مرشوعية الُضب وجوازه إذا وجد سببه، وهو عقوبة مرشوعة. .3
 اجتناب الُضب يف املواضع اليت فيها خطورة. .4

 املصادر واملراجع:
، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح ابلخاري،  - 
 ه(.1422)
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -
 م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
مة. الطبعة: اخلاِمَسة،  - ة املكرَّ  م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكَّ
 اململكة العربية السعودية -أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 1ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتِّبيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش:  -
 1356مرص. الطبعة: األوىل،  -الصغري، للمناوي، انلارش: املكتبة اتلجارية الكِّبى فيض القدير رشح اجلامع   -
اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد،  -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، حلمزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق  -

 م. 1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية.اعم النرش:  -الطائف 
 (58257) الرقم املوحد:

 إذا رضب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه
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َحُدُكم فَلْيَُقل: »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
إذا َعَطَس أ

ُخوُه أو صاحبُُه: يَرمَْحَُك اهلل، فإذا قال هل: يرمحك اهلل، فَلْيَُقْل: َيْهِديُكم اهلل 
َ
 «.وُيْصِلُح بَالَُكماحلَْمُد هلِل، َويْلَُقْل هَلُ أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

؛ ألن العاطس قد حصل هل بالعطاس نعمة ومنفعة خبروج -تعاىل-دل احلديث ىلع أن املسلم إذا عطس فعليه أن حيمد اهلل 
ة، ذلا رُشع هل محد  ىلع هذه انلعمة، ثم جيب  -تعاىل-اهلل األخبرة املْحتََقنَة يف ِدماِغه اليت لو بقيت فيه ألحدثت هل أمراًضا َعرِسَ

ىلع من يسمعه أن يشمته، بأن يقول هل: يرمحك اهلل، ويرد عليه العاطس بقوهل: يهديكم اهلل ويصلح بالكم، فحصل بالعطاس 
 منفعٌة اعئدة ىلع العاطس وىلع السامع، وهذا من عظيم فضل هذا ادلين ىلع انلاس.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العطاس واتلثاؤباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 يهديكم اهلل : يرشدكم باإليصال إىل ما يرضيه. •
 حالكم.بالكم :  •

 فوائد احلديث:
السنة أن يقول العاطس: احلمد هلل، وجيب ىلع من سمعه بعد محد اهلل أن يقول هل: يرمحك اهلل، ويرد العاطس بعدها بقوهل: يهديكم اهلل  .1

 ويصلح بالكم.
 الزيادة ىلع ما ورد من األدعية يف احلديث غري مرشوعة واالتباع خري من االبتداع. .2
 ء بمثله، واملاكفأة ىلع اجلميل باجلميل مما يدعم احلب واإلخاء.احلث ىلع مقابلة ادلاع .3
 احلديث ديلل ىلع عظيم نعمة اهلل ىلع العاطس، ويؤخذ ذلك مما رتب عليه من اخلري. .4
 رشع اهلل هذه انلعم املتوايلات يف زمن يسري فضال منه وإحسانا. .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1422حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل  - 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 ه.1428ن كثري، دمشق، الطبعة األوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار اب -
 ه.1418الطبعة األوىل،  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي  -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  -
 ه.1423رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، تطريز  -

 (3433) الرقم املوحد:

ُخوهُ أو صاحُبُه: يَرَْْحَُك اهلل, فإذا قال هل: يرْحك اهلل, 
َ
َحُدُكم فَلَْيُقل: احَلْمُد هللِ, َويْلَُقْل هَلُ أ

َ
إذا َعَطَس أ

 ويُْصلُِح بَالَُكمفَلَْيُقْل: َيْهِديُكم اهلل 
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إذا َعِطَس أحدكم فَلْيَُقْل: »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.ِلح بالكماحلمد هلل، ويْلَُقْل هل أخوه يرمحك اهلل؛ فإذا قال هل: يرمحك اهلل؛ فَلْيَُقْل: يهديكم اهلل، وُيْص 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -تعاىل-العطاس نعمة، وهو خروج أخبرة من اجلسم، احنباسها يسبب ْخواًل يف اجلسم، فذلا يستحب للعاطس أن حيمد اهلل 
ل خروج هذه األخبرة من جسمه، وألن العطاس من اهلل، واتلثاؤب من الشيطان، فالعطاس ديلٌل ىلع  نشاط جسم أن سهَّ

 اإلنسان، وهلذا جيد اإلنسان راحة بعد العطاس.
 ويقول سامعه: يرمحك اهلل، وهو داعء مناسب ملن عويف يف بدنه، ثم جييب العاطس فيقول: يهديكم اهلل ويصلح بالكم.

فة واملودة وزال إذا قام بها انلاس بعضهم مع بعض، حصل بذلك األل -صىل اهلل عليه وسلم-فهذه من احلقوق اليت بينها انليب 
 ما يف القلوب وانلفوس من الضغائن واألحقاد.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العطاس واتلثاؤباتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 روه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 بالكم : ابلال: القلب واحلال واخلاطر. •
 عطس : اندفع اهلواء من أنف العاطس بعنف أو من فمه؛ لعارض، وُسِمع هل صوت. •
 يهديكم اهلل : يرشدكم باإليصال إىل ما يرضيه. •

 فوائد احلديث:
مر -تعاىل-العطاس نعمة من نعم اهلل  .1

ُ
 العاطس حبمد اهلل عند جتدد هذه انلعمة.، وذلا أ

 ينبيغ للعاطس أن يُكافئ من داع هل بالرمحة، بأن يدعو هل باهلداية وصالح احلال مما يدعم احلب واإلخاء. .2
 من سمع العاطس حيمد اهلل؛ فإنه مأمور أيًضا بأن يقول هل: يرمحك اهلل، وهو داعء مناسب ملن عويف يف بدنه. .3
 لعاطس مقترص ىلع املسلمني فيما بينهم، وأما غريهم فال يدىع هلم بالرمحة، وإنما يدىع هلم باهلداية وصالح ابلال.دلت السنة أن تشميت ا .4

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

 ه. 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 
 ه.  1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 ه. 1426ف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، تأيل
 ه. 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

 .1423امسة، توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل البسام، مكة، مكتبة األسدي، الطبعة اخل
 .1428منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 (5337) الرقم املوحد:

قال هل: يرْحك اهلل, فليقل: يهديكم إذا عطس أحدكم فليقل: احلمد هلل, ويلقل هل أخوه يرْحك اهلل, فإذا 
 اهلل, ويصلح بالكم
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 «.إذا قاتل أحدكم فَلْيَْجتَِنِب الوجه»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب عن  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أن اإلنسان إذا أراد أن يُضب أحًدا فعليه أن جيتنب الُضب يف الوجه، ألنه جممع املحاسن، وهو لطيف فيظهر فيه 
 أثر الُضب.

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اخلالف
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 بايلد.قاتل : ضارب ونازع  •

 فوائد احلديث:
 انليه عن رضب الوجه، وهذا اعم يف احلدود وغريها، ويف اإلنسان واحليوان. .1
 أن الوجه هو مجال اإلنسان، وذلا أمر باجتنابه عند املقاتلة. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1422انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق  

 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.
 م.2009 - 1430الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 

 ه.1428 1م يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، طمنحة العال
 م.2002 - 1423الطبعة األوىل  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر العسقالين، دار الصديق 

 (5327) الرقم املوحد:

 إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه
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إذا قال الرَُّجل: َهلََك انلاس، فهو »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ْهلَُكُهم

َ
 «.أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وحتقريهم والرتفع عليهم، ملا يَرى من نفسه فضال عليهم، فقد صار بذلك إذا قال الرجل: َهلك انلاس، يريد بذلك إنقاصهم 
أعظمهم هالاًك، وهذا ىلع رواية الرفع :"أهلُكهم"، وأما ىلع رواية انلصب: "أهلَكهم" فمعناه: اكن سببًا يف هالكهم حيث َقنَّطهم 

هم عن الرجوع إيله باتلوبة، ودفعهم-تعاىل-وأيأسهم من رمحة اهلل  إىل االستمرار فيما هم عليه من القنوط، حىت  ، وَصدَّ
 هلكوا.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت < املنايه اللفظية وآفات اللساناتلصنيف: 

 الِّب والصلة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-صخر ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

هم هالاًك. • ْهلَُكُهم : أشدُّ
َ
 أ

 فوائد احلديث:
ْمن من مكر اهلل  .1

َ
 .-تعاىل-انليه عن اإلِعجاب بانلفس، واحتقار اآلخرين، وعدم األ

 اإلثم يف انتقاصهم، والوقيعة بهم.من فعل ذلك فهو أسوأ منهم بما يلحقه من  .2
 عندما يرى فساد انلاس. -تعاىل-املسلم يقوم بواجب ادلعوة إىل اهلل  .3
 ِذكر عيوب انلاس سبب يف إشاعة الفاحشة اليت تأيت باهلالك وادلمار. .4

 املصادر واملراجع:
 م.1987ه، 1407بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة،  

 م. 2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
    م.1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
، ه1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

 م. 2007
            ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش.

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 
ه، 1403ذير، عبد احلميد حممد بن باديس الصنهايج، انلارش: مطبواعت وزارة الشؤون ادلينية، الطبعة: األوىل جمالس اتلذكري من حديث البشري انل

 م.1983
 (8877) الرقم املوحد:

ْهلَُكُهمإذا قال 
َ
 الرَُّجل: َهلََك انلاس, فهو أ
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:  "إذا كنتم ثالثة فال -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  احلديث:
 يتناىج اثنان دون اآلَخر، حىت ختتلطوا بانلاس؛ من أجل أن ذلك حُيزنه".

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
جبِّب القلوب وحسن املجالسة واملحادثة، وينىه عن لك ما يِسء إىل املسلم وخيوفه ويوجب هل الظنون، فمن اإلسالم يأمر 

ذلك أنه إذا اكنوا ثالثة فإنه إذا تناىج اثنان وتسارَّا دون اثلالث اذلي معهما فإن ذلك يسيئه وحيزنه ويشعره أنه ال يستحق أن 
 واالنفراد، فجاء الرشع بانليه عن هذا انلوع من اتلنايج.يدخل معهما يف حديثهما، كما يشعره بالوحدة 

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واملجالس
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
ا حبيث ال يسمعهما اثلالث. • اً، واملراد به يف احلديث أن يتحدث شخصان رسًّ  يتناىج : اتلنايج هو: اتلحدث رسَّ

 فوائد احلديث:
اذلي تضمنه اإلسالم يأمر جبِّب القلوب، وحسن املجالسة، وينىه عن لك ما يِسء إىل املسلم وحيزنه ويوجب هل الظنون، ومن ذلك األدب  .1

 احلديث.
2. .  يفهم من احلديث أنهم إذا اكنوا أكرث من ثالثة فال بأس باتلنايج والتَّسارَّ
 من اتلنايج أن يتلكما بلغة ال حيسنها اثلالث. .3
م. .4  ظاهر احلديث أن هذا انلوع من اتلنايج حمرَّ
 إذا لم حيصل األذى فال بأس، كأن يُستأذن.ظاهر احلديث أيضا أن انليه عن اتلنايج إنما هو يف حالة ما إذا تأذى به مسلم، أما  .5

 املصادر واملراجع:
 .1422صحيح ابلخاري،  حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط  

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.
 ه.1428 1د اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعب

مة.الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكَّ
 م.2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري 

 .م2006 –1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للشيخ الفوزان. انلارش : الرسالة. الطبعة األوىل : 
 (5338) الرقم املوحد:

 بانلاس؛ من أجل أن ذلك حيزنهإذا كنتم ثالثة فال يتناىج اثنان دون اآلخر, حىت ختتلطوا 
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إذا ليَِقَ أحُدكم أخاه فَلْيَُسلرْم عليه، فإن َحالَْت »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة عن رسول اهلل  احلديث:
 «.بينهما شجرة، أو ِجَداٌر، أو َحَجٌر، ثم لَِقيَه، فَلْيَُسلرْم عليه

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

املسلم مأمور ىلع سبيل االستحباب بإلقاء السالم ىلع أخيه املسلم لكما لقيه، حىت إن اكنوا معا، ثم افرتقوا لغرض من 
األغراض، ثم تالقوا ولو عن  قرب، فإن من السنة أن يسلرم عليه وال يقول: أنا عهدي به قريب، بل يسلم عليه، ولو حالت 

 ما شجرة أو جدار أو صخرة حبيث يغيب عنه فإن من السنة إذا لقيه مرة ثانية أن يَُسلرم عليه.بينه
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذاناتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 حالت : فصلت. •

 فوائد احلديث:
 استحباب السالم عند لك لقاء ولو فصل بني اللقاءين ، شجرة أو حجر كبري أو جدار. .1
ة حرصه  .2  جلب املودة واأللفة بني املسلمني.ىلع إفشاء سنة السالم واملبالغة فيه؛ ملا فيه من  -صىل اهلل عليه وسلم-شدَّ

 املصادر واملراجع:
ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  -   .بريوت–سليمان بن األشعث السر
 بريوت بلنان.-دار املكتب اإلساليم-صحيح اجلامع الصغري وزياداته : حممد نارص ادلين األبلاين  -
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -. عبد العزيز آل محد، دار العاصمةتطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د -
 ه.1425الطبعة الرابعة، -بريوت-دار املعرفة-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا -
 ه1418الطبعة األوىل،  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (3552) الرقم املوحد:

 شجرة, أو ِجَداٌر, أو َحَجٌر, ثم لَِقَيه, فَلْيَُسلرْم عليهإذا لَِِقَ أحُدكم أخاه فَلْيَُسلرْم عليه, فإن َحالَْت بينهما 
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يَاِمنُُكم»مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
وا بَأ

ُ
أتُم، َفابَْدأ  «.إَِذا لَِبْستُم، َوإَِذا تَوَضَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صىل اهلل عليه -موضوع استحباب اتليمن يف األمور الكريمة، فروى أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أكَّد حديث أيب هريرة 
 قال:  -وسلم

 "إذا لبستم" أي أردتم اللبس 
 و"إذا توضأتم" أي أردتم أعماهل.

ميص، قبل األيرس ويقدم ايلمىن من "فابدءوا بأيامنكم" مجع أيمن وهو خالف األيرس، فيدخل اجلانب األيمن يف حنو الق 
يديه ورجليه يف الوضوء، ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما ال يستحب فيه اتليامن، وهو األذنان، والكفان، واخلدان، بل 

م ايلمني.  يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما يف حق األقطع وحنوه قدَّ
___________________________ 

 واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباسالفضائل اتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < سنن وآداب الوضوء

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه أبوداود واللفظ هل، والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يَاِمِنُكم : أي ابلداءة بامليامن، أي ايلمني عند لبس اثلياب والوضوء. •
َ
وا بَأ

ُ
 فَابَْدأ

أتُم : أي  رشعتم فيه، والوُُضوء يف اللُّغة: مشتٌَق من الوََضاءِة، ويه انلََّظافَُة واحلُْسُن، ورشاعً: اتلعبُُّد هلل عزَّ  • األربعة ىلع  وجل بغسل األعضاء تَوَضَّ
 صفة خمصوصة.

 فوائد احلديث:
 احلديث مؤكد لقاعدة الرشيعة: يف استحباب ابلداءة بايلمني فيما طريقه اتلكريم، وتقديم اليسار فيما طريقه األذى والقذر. .1
 استحباب ابلدء بايلمني يف الوضوء ولبس اثلياب. .2

 إذا لبستم, وإذا توضأتم, فابدأوا بأيامنكم
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1هلاليل، طبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم ا 

 ه.1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، ط

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

 ه.1428األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت،  ، حتقيق: عصام هادي، وزارة4رياض الصاحلني، ط
 سنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.

 سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.
 ه.1428 - 1422، دار ابن اجلوزي، 1نع، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، طالرشح املمتع ىلع زاد املستق

 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
، مؤسسة الرسالة، 1عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، طمسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د 

 ه.1421
 م.1985، املكتب اإلساليم، بريوت، 3مشاكة املصابيح للتِّبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط

 ه.1392بريوت،  -، دار إحياء الرتاث العريب 2املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، ط
 ه.1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، رشح رياض 

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3356) الرقم املوحد:
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إن العبد يَلَتَلَكَُّم باللكمة من رِْضَواِن اهلل تعاىل ما يُليِْق »قال:  -وسلمصىل اهلل عليه -عن أيب هريرة، عن انليب  احلديث:
 «.يف جهنم هلا بَااًل يَْرَفُعُه اهلل بها درجاٍت، وإن العبد يَلَتَلَكَُّم باللكمة من َسَخِط اهلل تعاىل ال يُليِْق هلا بَااًل َيْهِوي بها

إن الرجل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-املزين وعن أيب عبد الرمحن بالل بن احلارث 
وإن الرجل يَلَتَلَكَُّم باللكمة من رِْضَواِن اهلل تعاىل ما اكن يظن أن تبلغ ما بَلََغْت يكتب اهلل هل بها رِْضَوانَُه إىل يوم يَلَْقاُه، 

 «.ن تبلغ ما بَلََغْت يكتب اهلل هل بها َسَخَطُه إىل يوم يَلَْقاهُ يَلَتَلَكَُّم باللكمة من َسَخِط اهلل ما اكن يظن أ
 صحيحان. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وحيبه، اكنلصح واإلرشاد واتلعليم، وال يظن أن هذه اللكمة تبلغ به ما بَلََغت  -تعاىل-إن الَعبد يلتلكم باللكمة مما يريض اهلل 
  بها يف ادلرجات العىل.، فريفعه اهلل-تعاىل-من رضوان اهلل 

 وكذلك يتلكم بكلمة من اللكمات اليت تُسخط اهلل، اكلغيبة وانلميمة وابلهتان؛ فيسقط بسببها يف جهنم يوم القيامة.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-الرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ابو عبد الرمحن بالل بن احلارث املزين 
 : رواه ابلخاري.-ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة  اتلخريج:

 : رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك وأمحد.-ريض اهلل عنه-حديث بالل املزين 
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 ما يليق هلا بااًل : ال يتأملها خباطره وال يتفكر يف اعقبتها، وال يظن أنها تؤثر شيئًا. •
 سخط اهلل : غضب اهلل. •
 يهوي : يزنل فيها ساقًطا. •

 فوائد احلديث:
.الوَعد برفع ادلرجات يف اجلنة ىلع اتللََكُم باخلري، والوعيد بالَهوي يف انلار ىلع اتللكُم  .1  بالرشَّ
 الالكم حسن وقبيح؛ فما اكن يف رضوان اهلل فهو حسن وما اكن يف سخطه فهو قبيح. .2
 اتلحذير مما يُض باملرء يف دينه ودنياه والرتغيب فيما ينفعه يف دينه وديناه. .3
 اجلنة درجات وانلار دراكت. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1430ا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، بإرشاف محد العمار، دار كنوز إشبيلي 

 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 م.1975 - ـه1395ثلانية، ا: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  - مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط

 م.1985 - ـه1406بلنان، اعم النرش:  -موطأ اإلمام مالك، ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -العربية  سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب

 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم.
 (3608) الرقم املوحد:

َما يُلِِْق هلا باالً يَْرفَعه اهلل بها درجات, وإن الَعْبَد يَلََتََكَُّم  -تعاىل-يَلََتََكَُّم بالََكَِمة من رِْضوَان اهلل إنَّ الَعْبَد 
 بالََكَِمة من َسَخِط اهلل تعاىل ال يُلِِْق هلا باالً َيْهوِي بها يف َجهنَّم
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إنَّ اهلل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس عبد اهلل بن قيس األشعري  احلديث:
ْمُس ِمْن َمْغِربَِهايَبُْسُط يَده بالليِل يلتوَب مِسءُ انلَّهاِر،  -تعاىل-  «.وَيبُْسُط يَده بانلَّهارِ يلتوَب مِسءُ الليِل، حىت َتْطلَُع الشَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يقبل توبته ولو تاب يف  -تعاىل -فإذا أذنب اإلنسان ذنبًا يف انلهار، فإن اهلل -حىت وإن تأخرت-يقبل اتلوبة  -عز وجل-اهلل 
يقبل توبته ولو تاب يف انلهار؛ ما لم تطلع الشمس من مغربها  -تعاىل -ا أذنب اإلنسان ذنبًا يف الليل، فإن اهللالليل، وكذلك إذ

 ويه من عالمات الساعة الكِّبى.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبةاتلصنيف: 
 العقيدة: أحاديث الصفات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 .-سبحانه-وبسطها إيله يبسط يده : إن هلل يدا حقيقة تليق جبالهل ولكن نفوض كيفية يده  •
 فوائد احلديث:

 .-سبحانه وتعاىل-إثبات صفة ايلد هلل  .1
 رمحة اهلل بعباده وعفوه عنهم شامل جلميع األزمنة؛ فال خيتص بها زمان دون زمان وإن اكن بلعضها مزية ىلع غريها. .2
 هو عالمة كِّبى من عالمات قيام الساعة. قبول اتلوبة مستمر ما دام بابها مفتوًحا، ويغلق بابها بمطلع الشمس من مغربها اذلي .3
 يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن املبادرة باتلوبة يه الواجب. -سبحانه وتعاىل-اهلل  .4

 املصادر واملراجع:
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش،  - 
 ه.1426عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة، رشح رياض الصاحلني، البن  -
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. -
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 (4318) الرقم املوحد:

ويَبُْسُط يَده بانلَّهارِ يلتوَب ميسُء الليِل, حىت َتْطلَُع يَبُْسُط يَده بالليِل يلتوَب ميسُء انلَّهارِ,  -تعاىل-إنَّ اهلل 
ْمُس ِمْن َمْغِربَِها  الشَّ
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قالوا: الُمْفِلس فينا من ال ِدرَهَم هل وال َمتَاع، « أتدرون من املفلس؟»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزاكة، ويأيت وقد َشتََم هذا، وقذف  هذا، وأكل مال هذا، »فقال: 

هذا، ورضب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن ُيْقََض ما عليه، وَسَفَك دم 
 «.أخذ من خطاياهم َفُطرِحْت عليه، ثم ُطِرَح يف انلار

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الصحابة رضوان اهلل عليهم فيقول: "أتدرون من املفلس". فأخِّبوه بما هو معروف بني  -صىل اهلل عليه وسلم-يسأل انليب 
 انلاس، فقالوا: هو الفقري اذلي ليس عنده نقود وال متاع. 

وأعمال صاحلات كثرية أن املفلس من هذه االمة من يأيت يوم القيامة حبسنات عظيمة،  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخِّبهم انليب 
من صالة وصيام وزاكة، فيأيت وقد شتم هذا، ورضب هذا، وأخذ مال هذا، وقذف هذا، وسفك دم هذا، وانلاس يريدون أن 
يأخذوا حقهم؛ فما ال يأخذونه يف ادلنيا يأخذونه يف اآلخرة، فيقتص هلم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، 

 القصاص باحلق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح يف انلار.وهذا من حسناته بالعدل و
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 مسلم.رواه  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أتدرون؟ : أتعلمون؟ •
 متاع : لك ما ينتفع به من عروض ادلنيا قليلها وكثريها. •
 شتم : سب. •
 قذف : رىم بالزنا دون بينة وبرهان. •
 سفك : أراق وأهرق. •
 فنيت : لم يبق منها يشء. •

 فوائد احلديث:
 املحرمات؛ وخاصة ما يتعلق حبقوق العباد املادية واملعنوية.اتلحذير من الوقوع يف  .1
 الوقوع يف املحرمات؛ وخاصة ظلم انلاس واالعتداء عليهم يفسد األعمال الصاحلة ويضيع ىلع الفاعل أجرها ونفعها يوم القيامة. .2
 يف الرتبية واتلوجيه.استعمال طريقة املحاورة واالستجواب اليت تشوق السامع وتلفت نظره وتثري اهتمامه؛ وخاصة  .3
 اإلفالس احلقييق هو خرسان انلفس واألهل يوم القيامة. .4
 معاملة اهلل للخلق قائمة ىلع العدل واحلق. .5

 املصادر واملراجع:
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (3165) الرقم املوحد:

ِِت َوقَْد َشَتم هذا, وقََذَف ه
ْ
ِِت يَْوَم الِقَياَمِة بَِصاَلة َوِصَياٍم َوَزََكة, َويَأ

ْ
ِِت َمن يَأ مَّ

ُ
َكل ماَل إنَّ الُمْفلس ِمْن أ

َ
ذا, وأ

 َحَسَناتِهِ هذا, وَسَفَك َدَم هذا, ورَضََب هذا, َفُيْعَطى َهذا ِمن َحَسَناتِِه, وهذا ِمْن 
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ْوىَل انلاِس يب يوَم »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  احلديث:
َ
إنَّ أ

َّ صالةً  ْكرَثُُهْم يلَعَ
َ
 «.القيامِة: أ
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يوم القيامة هم اذلين يكرثون من الصالة عليه  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث أنَّ أقرب انلاس وأحقهم بشفاعة انليب معىن 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكراتلصنيف: 

 فوائد ذكر اهلل عز وجلالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:

 رواه  الرتمذي وابن حبان. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
، وأحقهم بشفاعيت. •  أوىل انلاس يب : أي أقربهم إيلَّ

 فوائد احلديث:
 .-صىل اهلل عليه وسلم-واليتهم للنيب أن انلاس خيتلفون يوم القيامة يف  .1
 إثبات يوم القيامة وأن اإليمان به أحد أراكن اإليمان الستة. .2
 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضل الصالة ىلع انليب  .3
 "أكرثهم يلعَّ صالة". -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب كرثة الصالة ىلع انليب  .4

 املصادر واملراجع:
، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3(، وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـجسنن الرتمذي، ملحمد بن  
 مرص. -(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5

 ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين، ط املكتب اإلساليم.
 ألحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.توضيح ا

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.
 عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح بن 

 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.

 (5498) الرقم املوحد:

ْوََل 
َ
َّ صالةً إنَّ أ ْكََثُُهْم لََعَ

َ
 انلاِس يب يوَم القيامِة: أ
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ة، َفَسلَّم َعلَيه َعبد اهلل بُن  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث: نَّ رَُجاًل ِمَن األعَراب لَِقيَه بَِطريق َمكَّ
َ
أ

ْصلََحك اهلل، إنَّهم األعر
َ
اب عمر، ومََحلُه ىلع محار اكن يرَكبُُه، َوأعَطاه ِعَماَمة اَكنت ىلع رأسه، قال ابن دينار: فُقلنا هل: أ

اب وُهم يَرَْض  ا ِلُعمر بِن اخلطَّ بَا َهَذا اَكَن وُدًّ
َ
وإينر َسِمعت رسول  -ريض اهلل عنه-ون بِاليَِسري، فقال عبُد اهلل بَن ُعمر: ِإنَّ أ

بِيه»يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
ْهَل وُدر أ

َ
بَرَّ الِِّبر ِصلَُة الرَُّجل أ

َ
 «. إِنَّ أ

اِحلة، ويف رواية عن ابن دينار، عن ابن  ُح عليه إذا ملَّ ُرُكوَب الرَّ عمر: أنَّه اكن إَذا َخَرج إىل مكة اكن هل محار يرََتَوَّ
لَْسَت ُفاَلن بَن ُفاَلن؟ قال

َ
ْعَرايِب، فقال: أ

َ
ْعَطاُه وَِعَمامة يَُشدُّ بها رأسه، فَبيَنا هو يوًما ىلع ذلك احلمار إِْذ َمرَّ بِِه أ

َ
: بىََل. فَأ

ْعَطيت هذا احِلَمار، فقال: ارْ 
َ
َسَك، َفَقاَل هَلُ بَعض أصَحابِه: غفر اهلل لك أ

ْ
ْعَطاُه الِعَماَمَة َوقَاَل: اْشُدْد بَِها َرأ

َ
َكب َهَذا، َوأ

ُح عليه، وِعَماَمة ُكنَت تشدُّ بها رأَسك؟ فقال: ِإينر سِمعت رسول اهلل   -صىل اهلل عليه وسلم-األعرايب محارا كنت تََروَّ
َ ِإنَّ ِمنْ »يقول:  ْن يَُوِلر

َ
بِيِه َبْعَد أ

َ
ْهَل وُدَّ أ

َ
ْن يَِصَل الرَُّجُل أ

َ
بَرر الِّبر أ

َ
بَاه اكن َصِديًقا ِلُعَمَر «  أ

َ
 .-ريض اهلل عنه-َوإِنَّ أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
أي -إذا مل الركوب ىلع الراحلة إذا خرج إىل مكة حاجا يكون معه محار يرَتوَّح عليه  -ريض اهلل عنهما-اكن  ابن عمر 

 فيسرتيح ىلع هذا احلمار ثم يركب الراحلة. -ابلعري
ويف يوم من األيام لقيه أعرايب فسأهل ابن عمر: أنت فالن ابن فالن؟ قال: نعم، فزنل عن احلمار وقال: خذ هذا اركب عليه، 

 ذا.وأعطاه عمامة اكن قد شد بها رأسه، وقال هلذا األعرايب: اشدد رأسك به
فقيل لعبد اهلل بن عمر: أصلحك اهلل أو غفر اهلل لك! إنهم األعراب، واألعراب يرضون بدون ذلك، يعنون: كيف تزنل أنت 

 عن احلمار تميش ىلع قدميك، وتعطيه عمامتك اليت تشد بها رأسك، وهو أعرايب يرىض بأقل من ذلك.
ْهَل وُدر »فقال: 

َ
بَرَّ الِِّبر ِصلَُة الرَُّجل أ

َ
بِيهإِنَّ أ

َ
هِ، «:  أ يعِّن أن أبر الِّب إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تَُِّبَّ أهل وُدر

 يعِّن ليس صديقه فقط بل حىت أقارب صديقه.
ا بأبيه عمر 7وقوهل: ريض اهلل -و "إِنَّ أبا هذا اكن صديقا لعمر" أي: لعمر بن اخلطاب أبيه، فلما اكن صديقا ألبيه؛ أكرمه برًّ

 .-عنه
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادليناتلصنيف: 
 .-ريض اهلل عنهم-فضائل الصحابة  -ادلاعء  -الِّب والصلة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 األعراب : أهل ابلدو من العرب، وهو اذلي يكون صاحب ارحتال. •
بَرَّ الِِّبر : أكمل الِّب وأبلغه. •

َ
 أ
 ِصلَُة الرَُّجل : أي أصحابه. •
 وُدر : احلب. •
ُح : يسرتيح. •  يرََتوَّ
 ملَّ : سئم وضجر. •
 لألسفار واألمحال.الراحلة : الراحلة من اإلبل: الصالح  •
ح : أصله ترتوح. •  تروَّ

 إنَّ أبر الِّب صلة الرجل أهل ُودَّ أبيه
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َ : أي بعد أن يموت. • ْن يَُوِلر
َ
 َبْعَد أ

 فوائد احلديث:
 من بر الرجل بوادله أن حيب أصحابه بعد موته وحيسن إيلهم. .1
ُ تعليم أدب ادلاعء املتضمن اللطف يف العتاب يف قوهلم: غفر اهلل لك، وأصلحك اهلل، وهذا أدب القرآن املستفاد من قوهل .2  تعاىل: )َعَفا اَّللَّ

يَن َصَدقُوا َوَتْعلََم الاَْكِذبنَِي(، اتلوبة: ) ِ َ لََك اذلَّ ِذنَْت لَُهْم َحىتَّ يَتَبنَيَّ
َ
 (.43َعنَْك لَِم أ

 يف وصف أصحاب ابن عمر لألعراب بأنهم يرضون باليسري؛ داللة ىلع تأثر اإلنسان ببيئته؛ فاألعراب أهل كفاف فذللك يقنعون باليسري. .3
، -صىل اهلل عليه وسلم-كرثة فضائل عبد اهلل بن عمر، فمنها شدة وفائه وحبه ألبيه، ووَْصِل أحبائه بعد موته، واستجابته لسنة رسول اهلل  .4

 وإنفاقه من ِطيب ماهل، وإيثاره غريه ىلع نفسه.
 ، ورغبتهم يف اخلري ومسارعتهم إيله.-ريض اهلل عنهم-امتثال الصحابة  .5
ين ِصلة أصدقائهما بعد موتهما، وصورة ذلك: أنَّه إذا اكن ألبيك أو أمك أحد بينهم وبينه وُدٌّ فأكرمه، كذلك إذا اكن هناك من تمام بر الوادل .6

نسوة صديقات ألمك؛ فأكرم هؤالء النسوة، وإذا اكن رجال أصدقاء ألبيك؛ فأكرم هؤالء الرجال، فإن هذا من الِّب بهما، وحيصل بالقليل، 
 ارة أو اللكمة الطيبة.فمن لم جيد فبالزي

، حيث إنَّ الِِّبَّ بابه واسع ال خيتص بالوادل واألم فقط؛ بل حىت أصدقاء الوادل وأصدقاء األم، إذا أحسنت إيلهم فإِنَّما -عز وجل-سعة رمحة اهلل  .7
 بررت وادليك فتثاب ثواب ابلار بوادليه.

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1الصاحلني، لسليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح رياض  

 ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1428بريوت، ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، 1رياض الصاحلني، للنووي، ط

 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1426، دار الوطن للنرش، الرياض، رشح رياض الصاحلني،  للشيخ ابن عثيمني
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3493) الرقم املوحد:
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إن ربكم َحييٌّ  كريم، يستحيي »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سلمان  احلديث:
ُهَما ِصْفراً من عبده إذا   «.رفع يديه إيله، أن يَُردَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

دل هذا احلديث ىلع مرشوعية رفع ايلدين يف ادلاعء، وأن هذا الفعل سبب من أسباب اإلجابة، ملا يف هذه اهليئة من إظهار 
فيهما حاجته اليت سأل ربه، ألنه سبحانه من جوده وكرمه احلاجة واذلل من العبد أمام الغِّن الكريم، وتفاؤاًل يف أن يضع 

 يستيح من عبده إذا رفع إيله يديه يسأهل أن يردهما ِصْفراً خايلتني من العطاء، ألنه هو اجلواد الكريم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعءاتلصنيف: 
 األسماء والصفات. -اإليمان موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود  والرتمذي  وابن ماجه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 .-سبحانه وتعاىل-َحييٌّ : أي ذو حياء، فاهلل يوصف باحلياء ىلع ما يليق به  •
 َكِريٌم : الكريم: هو اذلي يعطي بغري سؤال، فكيف بعد السؤال؟ •
 صفًرا : أي خايلتني، ليس فيهما يشء. •

 فوائد احلديث:
 "إن ربكم". -عزوجل-إثبات الربوبية هلل  .1
 "إن ربكم حيي". -تعاىل-إثبات صفة احلياء هلل  .2
 "كريم". -عزوجل-إثبات الكرم هلل  .3
 نسان االفتقار إىل اهلل تعاىل واتلعبد، اكن أرىج هل وأقرب لإلجابة.أنه لكما أظهر اإل .4
 استحباب رفع ايلدين يف ادلاعء حترياً لإلجابة. .5

 املصادر واملراجع:
ِجْستاين، حتقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، ط املكتبة العرصية، صيدا    .بريوت –سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السر

سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، ط رشكة 
 .مرص –مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

فيصل عيىس ابلايب  -دار إحياء الكتب العربية  سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط 
 احلليب.

 صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين، ط املكتب اإلساليم.
 م. 2003 - ـه1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلاِمَسة، 

 ه.1428منحة 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.

 صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل.فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن 
 سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث.

 (5499) الرقم املوحد:

ُهَما ِصْفراً   إنَّ َربَُّكْم َحييٌّ َكِريٌم, يَْسَتِِح ِمْن َعْبِدهِ إذا َرَفَع إيَِلِْه يَديِْه أْن يَُردَّ
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إنَّ َمثََل َما َبَعثَِِّن اهلُل بِِه ِمَن الُهَدى والِعلَْم َكَمثَِل َغيٍْث »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري  احلديث:
جَ 

َ
 والُعْشَب الَكِثرَي، واَكن ِمنها أ

َ نْبَتَِت اللََكَ
َ
رًْضا فاكنْت ِمنها َطائَِفٌة َطيربٌَة، قَِبلَْت املاَء فَأ

َ
َصاَب أ

َ
ْمَسَكِت املاَء َفَنَفَع ادِ أ

َ
ُب أ

ْخَرى إنَّما يِه ِقيَعاٌن ال ُتْمِسُك مَ 
ُ
َصاَب َطائَِفًة ِمنها أ

َ
ُبوا ِمنَْها وَسَقوا َوَزرَُعوا، وأ رَشِ

، اهلُل بها انلَّاَس، فَ
ً اًء وال تُنِْبُت لََكَ

ًسا ولم َيْقبَْل ُهَدى اهلِل فذلك َمثَُل َمْن َفُقَه يف ِديِن اهلِل َوَنَفَعُه بِما َبَعَثِِّن اهلُل بِهِ 
ْ
 َفَعِلَم وَعلََّم، وَمثَُل َمْن لم يَْرَفْع بَِذلَِك َرأ

رِْسلُْت بِهِ 
ُ
 «.اذلي أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عليه الصالة -: "مثل ما بعثِّن اهلل به من اهلدى والعلم كمثل مطر أصاب أرًضا" فشبه -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب 
من ينتفع بهذا العلم واهلدى املشبه باملطر بمثابة األرض، فاكنت هذه األرض ثالثة أقسام: أرض طيبة قبلت املاء،  -والسالم

وأنبتت العشب الكثري والزرع، فانتفع انلاس بها، وأرض ال تنبت ولكنها أمسكت املاء فانتفع انلاس به فرشبوا منه ورووا 
 تنبت شيئًا.وزرعوا، وأرض ال تمسك املاء وال 

من العلم واهلدى، منهم من فقه يف دين اهلل، فَعِلَم وَعلََّم،  -صىل اهلل عليه وسلم-فهكذا انلاس بالنسبة ملا بعث اهلل به انليب 
 وانتفع انلاس بعلمه وانتفع هو بعلمه.

واة للعلم واحلديث، لكن ليس والقسم اثلاين: قوم محلوا اهلدى، ولكن لم يفقهوا يف هذا اهلدى شيئًا، بمعىن أنهم اكنوا ر
 عندهم فقه.

من العلم واهلدى رأًسا، وأعرض عنه، ولم يبال به، فهذا  -صىل اهلل عليه وسلم-والقسم اثلالث: من لم يرفع بما جاء به انليب 
 ولم ينفع غريه. -صىل اهلل عليه وسلم-لم ينتفع يف نفسه بما جاء به انليب 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلماتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َمثَل : نظري وشبيه. •
 بعثِّن : أرسلِّن. •
 مطر.غيث :  •
 طائفة : قطعة. •
 اللَك : انلبات اذلي يُرىع. •
 العشب : انلبات األخُض. •
 أجادب : مجع أجدب، ويه األرض اليت ال تنبت. •
 قيعان : مجع قاع، ويه األرض املستوية.وقيل: اليت ال نبات فيها. •
 فقه : فَِقَه: فهم.َفُقَه: أي صار فقيًها. •
 بُعثت به.من لم يرفع بذلك رأًسا : أي: لم ينتفع بما  •

 فوائد احلديث:
 يشبه الرسول صىل اهلل عليه وسلم اهلدى والعلم باملطر املفيد؛ ألنه حييي القلوب كما حييي املطر األرض. .1

َبٌة, قَبِلَْت املاَء إنَّ َمَثَل َما َبَعَثِِن اهلُل بِِه ِمَن  ْرًضا فاكنْت ِمنها َطائَِفٌة َطير
َ
َصاَب أ

َ
الُهَدى والِعلَْم َكَمَثِل َغْيٍث أ

بوا ِمنْ  رَشِ
ْمَسَكِت املاَء َفَنَفَع اهلُل بها انلَّاَس, فَ

َ
َجاِدُب أ

َ
 والُعْشَب الَكثرَِي, وََكن ِمنها أ

َ نْبََتِت اللََكَ
َ
َها وَسقوا فَأ

 وزرعوا
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 احلث ىلع العلم واتلعلم واتلعليم، والعمل بالعلم، واتلحذير من اإلعراض عن العلم. .2
 بيان فضل من مجع بني االستفادة واإلفادة. .3
 يب املعاين للناس أمر مرشوع.رضب األمثال تلقر .4
 حياة األمة ال تكون إال بالعلم الرشيع. .5
 انلاس يف األخذ بالعلم الرشيع مراتب. .6

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه. 1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ، حتقيق: ماهر ياسني 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

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

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (4233) الرقم املوحد:
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ىلع الِمنَِّْب، وجلسنا  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: جلس رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدِري  احلديث:
 «.إنَّ مما أخاف عليكم من بَعدي ما يُفتح عليكم من زهرة ادلنيا وِزَينتها»حوهل، فقال: 

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

 خياف ىلع أمته بعد موته مما سيفتح عليهم من زخارف ادلنيا وزينتها. -صىل اهلل عليه وسلم-معىن هذا احلديث أن انليب 
فيضلوا بأمته أن بني هلم ما خيشاه عليهم من زخرفة ادلنيا وزينتها،  -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا من كمال رمحته وشفقته 

 طريق اهلدى والفالح وانلجاة إىل أن يفجأهم املوت، فال اعتذار بعد ذلك.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 
 املساجد. -العلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -عنهريض اهلل -أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 بعدي : بعد مويت. •
 زهرة ادلنيا : حسنها وبهجتها وكرثة خريها. •
 الِْمنَِّْب : مرقاة يرتقيها اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع. •

 فوائد احلديث:
 اتلعلق بادلنيا يفسد ادلين، ويشغل عن اآلخرة. .1
 ىلع أمته وحرصه ىلع َناتهم ورمحته بهم. -صىل اهلل  عليه وسلم-رسول اهلل شفقة  .2
 عن حال أمته، وما سيفتح عليها من زينة احلياة ادلنيا وفتنتها. -صىل اهلل عليه وسلم-إخبار من انليب  .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،  - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1422صحيح ابلخاري عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛  حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -

 (4180) الرقم املوحد:

 َبْعِدي ما ُيْفَتُح عليكم من َزهرة ادلنيا وزِيَنتهاإنَّ مما أخاف عليكم من 
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َق َبيٌْت بالَمِدينَِة ىلَعَ  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري  احلديث: َث رَُسوُل قال: اْحرَتَ ا ُحدر أْهِلِه ِمَن اللَّيِْل، فَلَمَّ
ْطِفئُوَها َعنُْكمْ »بَِشأنِِهم، قاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 

َ
 «.إنَّ هذه انلاَر َعُدوٌّ لَُكْم، َفِإَذا نِْمتُم، فَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فأخِّبهم بأن هذه انلار عدو ألهلها إذا لم يتحرزوا من  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبَّ احرتق بيت باملدينة يف الليل، فبلغ ذلك 
 بإطفائها قبل انلوم دفعاً لرشها من االشتعال واحلريق وحنو ذلك. -عليه الصالة والسالم-رش هليبها وإحراقها، ثم أمرهم 

___________________________ 
 اآلداب الرشعية < آداب انلوم واالستيقاظالفضائل واآلداب < اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 من الليل : أي: يف الليل. •
خِّب. •

ُ
ث : أي: أ  ُحدر

 أطفئوها : أْخدوها. •
 فوائد احلديث:

 لزوم إطفاء انلار قبل انلوم. .1
 ىلع أمته يف أمور ادلنيا واآلخرة. -صىل اهلل عليه وسلم-حرص رسول اهلل  .2
 يدخل يف معىن انلار إطفاء قارورات الغاز وقواطع الكهرباء وحنوها، حىت يؤمن رشها من احلريق واالختناق. .3

 املصادر واملراجع:
 ، نرش دار الكتاب العريب.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن 

 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  

 ه.1418الطبعة األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، 
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 ه.1425املعجم الوسيط، مكتبة الرشوق ادلويلة، الطبعة الرابعة، 

 (4235) الرقم املوحد:

ْطِفُئوَها َعْنُكمْ 
َ
 إنَّ هذه انلاَر َعُدوٌّ لَُكْم, فَإَِذا نِْمُتم, فَأ
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إنكم ال تسعون انلاس »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.بأموالكم َولْيََسُعُهْم منكم بَْسُط الوجه وحسن اخللق

 حسن لغريه. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وطالقته وبشاشته عند اللقاء، وفضل حسن اخللق وحسن املعارشة، ومعاملة انلاس احلديث ديلل ىلع فضل بسط الوجه 
 بالالكم الطيب والفعل احلسن، وهذا بمقدور لك إنسان، وهذه األخالق يه اليت جتلب املحبة وتديم األلفة بني أفراد املجتمع.

___________________________ 
 األخالق < األخالق احلميدةالفضائل واآلداب < فقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه احلاكم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 بَْسُط الْوَْجِه : أي بشاشة وطالقة الوجه. •
 املعارشة الطيبة.ُحْسُن اخْلُلُِق : معاملة انلاس ومعارشتهم  •

 فوائد احلديث:
 فضيلة تقوى اهلل وحسن اخللق. .1
 أن اإلنسان قد جيذب انلاس وحيببهم به بدون مال إنما بطالقة الوجه. .2
 أن طالقة الوجه وحسن اخللق من أفضل وأَنح الوسائل لدلعوة إىل اهلل. .3
 طالقة الوجه معهم.يستفاد من احلديث أنه ينبيغ حسن معارشة انلاس وخمالطتهم واتلبسم هلم، و .4

 املصادر واملراجع:
 -لمية املستدرك ىلع الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل املعروف بابن ابليع، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، ط دار الكتب الع 

 م.1990 -ه 1411الطبعة األوىل،  -بريوت 
 .الرياض –صحيح الرتغيب والرتهيب، ملحمد نارص ادلين األبلاين، ط مكتبة املعارف 

 م.2003توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة، 
 ه.1428الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح 

 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.

 غ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط. دار احلديث.سبل السالم برشح بلو
 (5500) الرقم املوحد:

ْموَالُِكْم, َولَِكْن لِيََسْعُهْم ِمْنُكْم بَْسُط الْوَْجِه 
َ
ُلُقِ إنَُّكْم اَل تََسُعوَن انلَّاَس بِأ  وَُحْسُن اخلْ
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 «.ادلاعء هو العبادةإن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري  احلديث:
 «.ادلاعء ُمخُّ العبادة»بلفظ:  -ريض اهلل عنه-ومن حديث أنس 

 حديث انلعمان بن بشري: صحيح. درجة احلديث:
 حديث أنس بن مالك: ضعيف.

 املعىن اإلمجايل:
اإلنسان إذا انقطع أمله مما سوى ادلاعء هو العبادة: يدل ىلع أن داعء اهلل تعاىل هو أصل عبادته اليت تعبد اهلل بها خلقه، ألن 

اهلل وأظهر العجز وأفرد ربه بادلاعء، ولم يلتفت قلبه إىل غريه فقد اعرتف هلل تعاىل بالكمال وإجابة ادلاعء، وأنه سميع قريب 
 ىلع لك يشء قدير، وهذه يه حقيقة العبادة وخالصة اتلوحيد.

روحها اليت ال تقوم العبادة إال بها هو ادلاعء كما أن اإلنسان ال يقوم إال أما قوهل: ادلاعء مخ العبادة: معناه أن خالص العبادة و
 باملخ.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل ادلاعءاتلصنيف: 

 اتلفسري. -الرشك  -اتلوحيد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -عنهماريض اهلل -انلعمان بن بشري راوي احلديث:
نَس بن مالك 

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 : رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.-ريض اهلل عنه-حديث انلعمان  اتلخريج:
 : رواه الرتمذي.-ريض اهلل عنه-حديث أنس 

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ادلماغ لإلنسان اذلي هو نقيه وخالصته، ومخ العبادة أي خالص العبادة وأصلها وروحها.ُمخُّ  العبادة : ُمخُّ اليشء: خالصه وما يقوم به كمخ  •
 فوائد احلديث:

 أن ادلاعء أعظم أنواع العبادة. .1
 أن ادلاعء هو أصل وروح العبادة فال تقوم إال به. .2
 احلث ىلع ادلاعء. .3
  يدي اهلل.احلرص ىلع ادلاعء يف لك وقت ملا فيه من مجع اذلكر باللسان واالنكسار بني .4
 ، وافتقار العبد إيله.-تعاىل-أن ادلاعء يتضمن حقيقة العبودية واالعرتاف بغىن الرب وقدرته  .5
 بكل يشء علما وبعجز العبد. -تعاىل-أن ادلاعء يزيد العبد قرًبا من ربه واعرتافا حبقه وبإحاطته  .6

 إن ادلاعء هو العبادة
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 املصادر واملراجع:
ِجْستاين، حتقق: حممد حميي ادلين عبد احل  ميد، ط سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السر

 .بريوت –املكتبة العرصية، صيدا 
ايق، وإبراهيم عطوة عوض، ط رشكة سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابل

 .مرص –مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

فيصل عيىس ابلايب  -ق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقي
 احلليب.

 صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن َنايت بن آدم، األبلاين، ط املكتب اإلساليم.
 ن، بن احلاج نوح بن َنايت بن آدم، األبلاين، ط املكتب اإلساليم.ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلي

 توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.
 عة األوىل.منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطب

، الطبعة تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان
 األوىل.

 فتح ذي اجلالل واإلكرام، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل.
 ح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث.سبل السالم برش

 (5496) الرقم املوحد:
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إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال »قال:  -اهلل عليه وسلمصىل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 «.يزنع من يشء إال شانه

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 صاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضها أما صاحب العنف ال يدركها وإن أدركها فبمشقة.
___________________________ 

 األخالق < األخالق احلميدةالفضائل واآلداب < فقه اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 الرفق : لني اجلانب بالقول والفعل. •
 زانه : حسنه ومجله. •
 شانه : اعبه وقبحه. •

 فوائد احلديث:
 .-تعاىل-بالرفق، فإنه يزين املرء وجيمله يف أعني انلاس وعند اهلل رضورة اتلحيل  .1
 .-سبحانه-ابلعد عن العنف والشدة والغلظة؛ ألنها تشني صاحبها عند انلاس وعند اهلل  .2

 املصادر واملراجع:
 .صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 .2002 – 1423تطرز رياض الصاحلني، تأيلف: فيصل مبارك، دار العاصمة، ط

 (5796) الرقم املوحد:

 إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه, وال يْنع من يشء إال شانه
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ُزورُهُ يلال،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن َصِفيَُّة بِنُْت ُحيَيٍّ  احلديث:
َ
تَيْتُُه أ

َ
ُمْعتَِكًفا، فَأ

ْنَقِلَب، فقام ميع يِلَْقِلبَِِّن 
َ
ْثتُُه، ثمَّ ُقْمُت أِل َساَمَة بن َزْيدٍ -فََحدَّ

ُ
صار، فلما ، َفَمرَّ رَُجاَلِن من األن-واكن مسكنها  يف دار أ

، -صىل اهلل عليه وسلم-أرساع، فقال انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيا رسول اهلل  : ىلع رِْسِلُكَما، إنها َصِفيََّة بِنُْت ُحيَيٍّ
ِم، وإين َخِشيُت أن َيْقِذَف يف قُلُ  يَْطاَن جَيِْري من ابن آدم جَمَْرى ادلَّ وبُِكَما فقاال: سبحان اهلل يا رسول اهلل، فقال: إن الشَّ

 «. -أو قال شيئا-رشا 
ثَْت عنده ساعة، ثم قامت »ويف رواية:  أنها جاَءت تَُزورُُه يف اْعِتاَكفِِه يف الَْمْسِجِد، يِف الَعرْشِ األَواِخِر من رمضان، فتَحدَّ

ثم ذكره « باب أم سلمة...معها َيْقِلبَُها ، حىت إذا بَلََغْت باب املسجد عند  -صىل اهلل عليه وسلم-تَنَقِلُب، فقام انليب 
 بمعناه.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف إحدى  -ريض اهلل عنها-معتكًفا يف العرش األواخر من رمضان، فزارته  زوجه َصِفيََّة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
-مر رجالن من األنصار، فلما رأيا رسول اهلل الليايل فحدثته ساعة، ثم قامت تلعود إىل بيتها ، فقام معها يشيعها، ويؤنسها، ف

أرساع يف مشيهما حياء من انليب ـصىل اهلل عليه وسلم ـ حني رأيا معه أهله، فقال هلما ىلع رِْسِلُكَما،  -صىل اهلل عليه وسلم
بك، فأخِّبهما: أن الشيطان أي: تأنيا يف امليش، فإنما يه زوجيت َصِفيََّة، فقاال ُسبَْحان اهلل، وهل يتطرق إىل الوهم ظن السوء 

حريص ىلع إغواء بِّن آدم، وهل قدرة عليهم عظيمة، فإنه جيري منهم جمرى ادلم من لطف مداخله، وَخيِفر مسالكه، وخيش 
 أن يقذف يف قلوبهما شيئًا.

___________________________ 
 واملجالسالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة اتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < االعتاكف
 -ريض اهلل عنها-َصِفيَُّة بِنُْت ُحيَيٍّ  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
رِجع. •

َ
ْنَقِلَب : أل

َ
 أل
 يِلَْقِلبَِِّن : لريدين ويرجعِّن إىل مزنِل. •
 رِْسِلُكَما : أي تمهال وال ترساع.ىلع  •
 فقاال: ُسبَْحان اهلل : تسبيٌح ورَد مورد اتلعجب. •
 خشيت : خفت. •
 يَقذف : يريم. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية االعتاكف، السيما يف العرش األواخر من رمضان. .1
 جواز زيارة املعتكف. .2
 ل مثال.املحادثة اليسرية ال تنايف االعتاكف، خصوصا ملصلحة، كمؤانسة األه .3
 جواز خلوة املعتكف بأهله وحمادثتهم، إذا لم يرُِثْ ذلك شهوته املنافية لالعتاكف. .4
 جواز خروج املعتكف من املسجد ليُشيع زائره حلاجة. .5
 ، إذ آنسها، ثم قام ليشيعها إىل بيتها.-صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .6
 الفتنة.جواز خروج املرأة يلال لغرض، لكن برشط أن تؤمن  .7
 .-صىل اهلل عليه وسلم-للنيب  -ريض اهلل عنهم-شدة تعظيم الصحابة  .8

ْيطان جَيْرِي من  اإن الشَّ م, وإين َخِشيُت أن َيْقِذَف يف قُلُوبُِكَما رشَّ  ابن آدم ََمَْرى ادلَّ
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 لم يؤمن عليهم منها فغريهم من باب أوىل. -صىل اهلل عليه وسلم-أن الوسوسة الشيطانية ال تؤمن ىلع العبد فإذا اكن أصحاب انليب  .9
 مرشوعية إخبار املرء بما يدفع سوء الظن به. .10
 م؛ حيث جيري منه جمرى ادلم.تسليط الشيطان ىلع ابن آد .11
 مرشوعية تسبيح اهلل تعاىل عند اتلعجب. .12

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

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

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

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

 (4534) الرقم املوحد:
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يطان قد يَئَِس أن َيْعبَُده »: -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث: إن الشَّ
 «.الُمَصلُّون يف َجزيرة الَعرب، ولكن يف اتلَّْحِريِش بينهم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ولكنه ريض واكتىف باتلَّْحِريِش إن الشيطان يَئَِس أن يَعود أهل اجلزيرة إىل ِعبادة األصنام، كما اكنوا عليه قبل فتح مكة، 
 بينهم، وذلك بالسيع يف زرع اخلصومات والشحناء واحلروب والفنت وحنوها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يَئَِس : من ايلأس، وهو الُقنُوط. •
 اتلَّْحِريش : اإلفساد، وتغيري قلوبهم وتقاطعهم. •

 فوائد احلديث:
 ؛ ألنه أخِّب عن ُمَغيَّب، فاكن كما أخِّب.-صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث من معجزات انليب  .1
 إيقاع اخلصومات والشحناء واحلروب والفنت بني املسلمني.أن الشيطان يسىع يف  .2
 للشيطان أسايلب متنوعة يستعملها ضد املسلمني؛ تلفريق شملهم، وتشتيت مجعهم. .3
 من فوائد الصالة يف اإلسالم أنها حتفظ املودة بني املسلمني، وتقوي روابط اإلخوة بينهم. .4
 لق ىلع املسلمني الُمَصلرني.الصالة أعظم شعائر ادلين بعد الشهادتني، وذللك أط .5
 جزيرة العرب هلا خصائص دون غريها من ابلالد. .6

 املصادر واملراجع:
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. - 
 ه1418ة األوىلالطبع -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار -

 املعرفة 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 اتلجارية الكِّبى.فيض القدير، للمناوي، املكتبة  -
 رشح انلووي ىلع صحيح مسلم، لزكريا انلووي، دار إحياء الرتاث العريب. -

 (8886) الرقم املوحد:

يطان قد يَئَِس أن َيْعُبَده الُمَصلُّون يف َجزيرة الَعرب, ولكن يف اتلَّْحِريِش بينهم  إن الشَّ
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غوي عباَدك ما »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
ُ
برُح أ

َ
تِك يا رب، ال أ إنَّ الشيطاَن قال: وِعزَّ

يت وَجاليل ال أزال أغفُر هلم ما  : وِعزَّ  «.استغفرويندامت أرواُحهم يف أجسادهم، قال الربُّ
 حسن درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أي: أقسم الشيطان بعزة اهلل أنه ال « إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم»
ا عليه:  أي: فقال الرب عز« قال الرب: وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين»يزال يضل العباد طيلة حياتهم  وجل ردًّ

إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، ال أبرح أغوي عبادك »وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما داموا يطلبون مِّن مغفرة ذنوبهم.،
قال الرب: وعزيت وجاليل »أي: أقسم الشيطان بعزة اهلل أنه ال يزال يضل العباد طيلة حياتهم « ما دامت أرواحهم يف أجسادهم

ا عليه: وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما داموا يطلبون مِّن « هلم ما استغفروين ال أزال أغفر أي: فقال الرب عز وجل ردًّ
 مغفرة ذنوبهم.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجلاتلصنيف: 

 الرقاق.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 رواه اإلمام أمحد اتلخريج:

 مسند أمحد مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال أبرح : ال أزال. •
 أغوي : أضل. •

 فوائد احلديث:
 فيه حث ىلع االستغفار. .1
 االستغفار يدفع ما وقع من اذلنوب بإغواء الشيطان وتزيينه، وإنها ال تزال املغفرة اكئنة ما داموا يستغفرون.يف احلديث ديلل ىلع أن  .2
 من صفات اهلل تعاىل أنه يغفر لعباده ذنوبهم إذا استغفروه. .3

 املصادر واملراجع:
 م.2001 - ـه1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، اعدل مرشد، وآخرون، نرش:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
السالم بن خان حممد بن أمان اهلل بن حسام ادلين الرمحاين املباركفوري، مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، أليب احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد 

 م. 1984ه،  1404 -بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة  -اجلامعة السلفية  -انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء 
د إبراهيم، اتلنوير رشح اجلامع الصغري، ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِّن، الكحال د إسحاق حممَّ ين األمري الصنعاين، املحقق: د. حممَّ

 م. 2011 - ـه 1432انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، 
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم.

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ   م. 2006 - ـه 1426قَّ
 (8305) الرقم املوحد:

الرب: وعزيت إن الشيطان قال: وعزتك يا رب, ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم, قال 
 وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين
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َطَعاًما،  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-قال: ُكنَّا ِإَذا َحَُضنَا َمَع رُسوِل اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان  احلديث:
يِدينَا َحىتَّ يَبَدأ رسول اهلل 

َ
نَّها  -اهلل عليه وسلَّمصىلَّ -لَم نََضع أ

َ
ةً َطَعاًما، فََجاَءت َجاِرَيٌة َكأ َفَيَضع يََدُه، َوإِنَّا َحَُضنَا َمَعه َمرَّ

َخَذ رُسول اهلل 
َ
َعام، فَأ َخذَ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-تُدَفُع، َفَذَهبَت تِلََضَع يََدَها يِف الَطَّ

َ
َما َيُْدَفع، فَأ نَّ

َ
 بِيَِدَها، ُثَمَّ جاء أعرايب كأ

ن اَل يُْذَكَر اسُم اهلل »: -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-بِيَِدهِ، فقال رسول اهلل 
َ
َعاَم أ يَطاَن يَستَِحلُّ الطَّ َعلَيه، َوإِنَُّه  -َتَعاىَل -إِنَّ الشَّ

عَرايِب؛ ِليَْستَ 
َ
َخذُت بَِيِدَها؛ َفَجاَء بَِهَذا األ

َ
ي نَفِِس بِيَِدهِ، ِإنَّ َجاَء بَِهِذهِ اجلَّاِرَية؛ ِليَسَتِحلَّ بَِها، فَأ ِ َخذُت بِيَِدهِ، واذلَّ

َ
ِحلَّ بِِه، فَأ

َكَل. -تَعاىل-، ُثمَّ َذَكر اسَم اهلل «يََدُه يِف يَِدي َمَع يَديِهَما
َ
 َوأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

طعاًما لم نضع أيدينا حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-: "كنا إذا حُضنا مع رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-قال حذيفة بن ايلمان 
، فال يضعون أيديهم -صىل اهلل عليه وسلم-فيضع يده"؛ وذلك لكمال احرتامهم للنيب  -صىل اهلل عليه وسلم-يبدأ رسول اهلل 

 يف الطعام حىت يضع يده. 
ا بدءوا  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل فحُض مع  م هلم-ذات يوم طعاما فلمَّ جاءت جارية، يعِّن طفلة صغرية "كأنما  -أو ُقدر

 -صىل اهلل عليه وسلم-تدفع دفًعا"، يعِّن كأنها تركض، فأرادت أن تضع يدها يف الطعام بدون أن تسيم اهلل؛ فأمسك انليب 
بيده، ثم أخِّب  -صىل اهلل عليه وسلم-ع دفًعا"، فوضع يده يف الطعام؛ فأمسك انليب بيدها، "ثم جاء أعرايب كذلك كأنما يدف

أن هذا األعرايب وهذه اجلارية جاء بهما الشيطان، أي: وسوس هلما ودفعهما للميجء؛ ألجل أن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 يستِحلَّ الطعام بهما إذا أكال بدون تسمية. 

هلهما؛ هذه لصغرها وهذا أعرايب، لكن الشيطان أىت بهما من أجل أنهما إذا أكال بدون تسمية وهما قد يكونان معذورين جل
 شارك يف الطعام.

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أن يد الشيطان مع أيديهما يف يد انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم أقسم انليب 
___________________________ 

 اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشبالفضائل واآلداب < اتلصنيف: 
َبة  -انلبوة  -األطعمة موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  رْشِ

َ
 .-ريض اهلل عنهم-أدب الصحابة  -اأْل

 -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َجاِرَيًة : الفتاة الصغرية. •
ة رسعتها. •  تُدَفُع : أي: لشدَّ
ن من أكله، واملعىن أن الشيطان يتمكن من أكل الطعام إذا رشع فيه إنسان بغري ذكر اهلل. •  يَستَِحلُّ : يتمكَّ
 أعرايب : ساكن ابلادية. •
يَطاَن : مأخوذ من شاط: إذا احرتق.أو من شطن: إذا بُعد؛ بلعده عن اخلري. •  الشَّ
َخذُت بِيَِدَها : حنَّيتها عن الطعام، ومنعتها من األكل؛ منعا للشيطان مما أراد. •

َ
 فَأ

 فوائد احلديث:
 وأدبهم معه. -صىل اهلل عليه وسلم-احرتام الصحابة لرسول اهلل  .1
 من آداب الطعام أن ينتظر الصغري حىت يبدأ الكبري والفاضل يف األكل. .2

إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل تعاىل عليه, وإنه جاء بهذه اجلارية؛ ليستحل بها, فأخذت 
 األعرايب؛ ليستحل به, فأخذت بيده, واذلي نفيس بيده, إن يده يف يدي مع يديهمابيدها, فجاء بهذا 



 

78 
 

 هو يرتضيها؛ يلتمكن من الوصول إىل مبتغاه، ومن ذلك ما يف هذا احلديث. الشيطان يدفع بعض أهل الغفلة ألعمال .3
4. .  أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سىم فأمسك بيده حىت يَُسيمر
 وجوب تغيري املنكر ممن اكن اعلًما، وتغيري املنكر بايلد ملن اكن قدرا .5
 بما حصل يف هذه القصة. -تعاىل-، حيث أعلمه اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-أن هذا احلديث آية من آيات الرسول  .6
 الشيطان ال يتمكن من طعام أهل اإليمان إال إذا لم يذكر اسم اهلل عليه. .7
 أن اإلنسان إذا أىت يف أثناء الطعام فليسم وال يقل سىم األولون قبيل. .8
 استحباب تعليم انلاس أدب األكل والرشب يف اإلسالم. .9
الصحيح أن التسمية عند األكل واجبة، وأنَّ اإلنسان إذا لم يسمر فهو اعٍص هلل عز وجل، وراض بأن يشاركه يف تأكد التسمية عند األكل، و .10

 طعامه أعدى عدو هل، وهو الشيطان.
 استحباب القسم؛ تلوكيد األمر عند السامع. .11
 الشيطان يأكل حقيقة ويرشب حقيقة، وهل يدان يستخدمها يف حاجته. .12

 واملراجع:املصادر 
 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل  

ه، 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
 م.2007

ار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د
 ه.1428بريوت، الطبعة: الرابعة 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 
 ه. 1423مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح 

 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
 م.1987ه، 1407من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش   نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة

 (3507) الرقم املوحد:
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إن الَعبْد إذا نََصح لسيرده، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث:
تنَي  «. وأحسن ِعَبادة اهلل، فله أْجُره َمرَّ

برِه، الَمْملُوك اذلي حُيِْسُن ِعَباَدةَ رَ »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 
اعة، هل أْجَران  «.َوُيؤَدري إىل َسيرِدهِ اذلي هل عليه من احلَق، وانلَّصيحة، والطَّ

 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

من أداء ما افرتضه  -تعاىل-إذا قام العبد بما وجب عليه لسيده من خدمته وطاعته باملعروف وبذل انلصيحة هل وقام حبق اهلل 
 واجتنب ما نهاه عنه، اكن هل األجر مرتني يوم القيامة؛ ألنه ُملَكَّف بأمرين:اهلل عليه 

 األول: حق السيد، فإذا قام حبق سيده اكن هل أجر.
 واثلاين: أجر طاعة ربره، فإذا أطاع العبد ربَّه اكن هل أجر.

___________________________ 
 األعمال الصاحلةالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري 

 : متفق عليه.-ريض اهلل عنهما-حديث ابن عمر  اتلخريج:
 : متفق عليه. واللفظ للبخاري.-ريض اهلل عنه-حديث أيب موىس 

 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 نصح لسيده : قام خبدمته قدر طاقته، وحسب استطاعته، وحفظ هل ماهل. •
 أحسن عبادة اهلل : جاء بها مستوفية لألراكن والرشوط واآلداب. •
 اذلي عليه : ما وجب عليه. •

 فوائد احلديث:
 فضل اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق َمَوايله. .1
 داء حقه يف اخلدمة، والطاعة وحفظ املال؛ ألن العبد َراٍع يف مال سيده، وهو مسؤول عن رعيته.نصيحة الَعبد لسيده تشمل أ .2
 من اتصف بذلك، فله أجره مرتني. .3
 مواساة الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناهم، وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصِّب ىلع ما امتحنوا به، وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم. .4

 املصادر واملراجع:
 م.1987 ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.

 ه.1422نلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق ا
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (3607) الرقم املوحد:

تنَي  إن الَعْبد إذا نََصح لسيرده, وأحسن ِعَبادة اهلل, فله أْجرُه َمرَّ
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إن العبد إذا لعن شيئًا، َصَعَدِت اللعنُة إىل السماء، َفتُْغلَُق أبواُب »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلرداء  احلديث:
السماء دونها، ثم َتْهِبُط إىل األرض، َفتُْغلَُق أبوابُها دونها، ثم تأخذ يميًنا وشمااًل، فإذا لم جتد َمَسااًغ رجعت إىل اذلي 

 «لُِعَن، فإن اكن أهال ذللك، وإال رجعت إىل قائِلها
 صحيح. جة احلديث:در

 املعىن اإلمجايل:
العبد إذا لعن شيئا بلسانه فإن لعنته هذه تصعد إىل السماء، لكن أبواب السماء تغلق عندها،فرتجع إىل األرض، وتغلق 
أبواب األرض أيضا عندها فال تدخلها، ثم تذهب يمينًا وشمااًل، فإن لم جتد طريًقا أو مستقًرا، رجعت لليشء امللعون، فإن 

 ن يستحق اللعنة استقرت عنده، وإال رجعت لصاحبها الالعن فأصابته.اك
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 
رَْداء  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 مسااًغ : ماكنًا تذهب هل. •

 فوائد احلديث:
 قبح اللعن وشناعته .1
 اللعن يعود بالُضر ىلع صاحبه إن لم يستحقه اليشء امللعون. .2

 املصادر واملراجع:
 م.2007. 1رياض الصاحلني للنووي. حتقيق : ماهر الفحل.دار ابن كثري.دمشق.ط-1 
 داود،أليب داود السجستاين.حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد.دار الفكر.سنن أيب -2
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب/بريوت.-3
 .1987، 1نزهة املتقني رشح رياض الصاحني : رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين. مؤسسة الرسالة. ط-4
 م.2009. 1لس العليم كنوز دار إشبيليا.الرياض.طكنوز رياض الصاحلني .املج-5
 م.2002، الرياض.1تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك.حتقيق: عبد العزيز آل محد. دار العاصمة.ط-6

 (6986) الرقم املوحد:

العبد إذا لعن شيئا, صعدت اللعنة إىل السماء, فتغلق أبواب السماء دونها, ثم تهبط إىل األرض, فتغلق إن 
أبوابها دونها, ثم تأخذ يمينا وشماال, فإذا لم جتد مساَغ رجعت إىل اذلي لعن, فإن اكن أهال ذللك, وإال 

 رجعت إىل قائلها
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نَُّه َسِمَع انلَّيبَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
إن العبد يلتلكم باللكمة ما »: -صىلَّ اهلُل عليه وَسلَّم يقول-أ

 «.واملغربيتبني فيها يزلُّ بها إىل انلار أبعَد مما بني املرشق 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 أن هناك من انلاس من ال يفكر عند إرادته الالكم هل هذا الالكم اذلي سيقوهل خري أم ال؟. -صىل اهلل عليه وسلم-خيِّبنا 
 عياذاً  –وانلتيجة تكون أن هذا املتلكم يقع بسبب عدم هذا اتلفكري يف املحظور، ويعرض نفسه لعذاب اهلل يف نار جهنم 

 .واملغرب املرشق بني مما أبعد يه ملسافة انلار يف يسقط وربما -باهلل
___________________________ 

 الالكم والصمتالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 يتبني : يفكر أنها خري أم ال. •
 يزل : يسقط. •

 فوائد احلديث:
 ينبيغ لإلنسان أن ال يكرث الالكم. .1
 حيفظ لسانه يف لك أحواهل، اكلغضب والرضا، وأال يتلكم فيما ال يعنيه.جيب ىلع اإلنسان أن  .2

 املصادر واملراجع:
 صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة. - 
 إحياء الرتاث العريب.صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،  -
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -
 مد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملح -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
د إبراهيم، مكتبة د- د إسحاق حممَّ ِغرِي، حممد بن إسماعيل الصنعاين، املحقق: د. حممَّ ُح اجلَاِمع الصَّ ار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، اتلَّنويُر رَشْ

 م.2011 - ـه1432
 (3479) الرقم املوحد:

 بالَكمة ما يتبني فيها يزل بها إىل انلار أبعد مما بني املرشق واملغربإن العبد يلتَكم 
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عثمان قال: اكن عثمان إذا وقف ىلع قِّب بَكى حىت َيبُلَّ حليته، فقيل هل: تَْذُكر اجلنة وانلار عن هانئ موىل  احلديث:
ل من منازل اآلخرة، فإْن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم -فال تَبيك وتبيك ِمن هذا؟ فقال: إن رسول اهلل  إنَّ القَِّب أوُل َمزْنِ
 «.ا بعده أشد منهَنا منه فما بعده أيرس منه، وإْن لم ينُج منه فم

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

إذا وقف ىلع قِّب بكى حىت تبل دموعه حليته، فقيل هل: تذكر اجلنة وانلار فال تبيك  -ريض اهلل عنه-اكن عثمان بن عفان 
مزنل من منازل اآلخرة، خيِّب أن القِّب أول  -صىل اهلل عليه وسلم-وتبيك من القِّب؟ فأخِّبهم أنه يبيك ألنه سمع رسول اهلل 

ر بعذاب القِّب،  فإن َنا اإلنسان من القِّب وما فيه من امتحان وشدة وعذاب فما بعده أسهل منه؛ ألنه لو اكن عليه ذنب لُكفر
وإن لم ينج منه، ولم يتخلص من عذاب القِّب ولم يكفر ذنوبه به وبيق عليه يشء مما يستحق العذاب به فما بعده أشد منه؛ 

 انلار أشد.ألن عذاب 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أهوال القبوراتلصنيف: 
 الزهد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عثمان بن عفان  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فأعتقه. -ريض اهلل عنه-موىل : عتيق، أي اكن مملواًك لعثمان  •
 مزنل : ماكن نزول ومكث، واملراد: أن مراحل احلياة اآلخرة تبدأ بالقِّب. •

 فوائد احلديث:
 مع أنه من املبرشين باجلنة. -تعاىل-من اخلوف من اهلل  -ريض اهلل عنه-بيان ما اكن عليه عثمان  .1
 مرشوعية ابلاكء عند تذكر أهوال القِّب والقيامة. .2
 إثبات ما يف القِّب من فتنة وشدة وعذاب أو نعيم. .3
 عالمة ىلع أن ما بعده أشد منه. -والعياذ باهلل-أن َناة العبد من عذاب القِّب عالمة ىلع أن ما بعده من املنازل أيرس منه، وأن عدم َناته  .4

 املصادر واملراجع:
مد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حم 

 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 
مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل

 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.

 م.1985ن األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلي
 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت.

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :يلع بن سلطان القاري  
 (11205) الرقم املوحد:

 إن القِّب أول مْنل من منازل اآلخرة, فإن جنا منه فما بعده أيرس منه, وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه
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يقبل  -عز وجل-إن اهلل »قال:  -وسلمصىل اهلل عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
 «.تَْوَبَة الَعبِْد ما لم ُيَغرِْغرْ 

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: }َولَيَْسِت -تعاىل-يقبل توبة العبد ما لم تصل الروُح احللقوَم، فإذا وصلت الروُح احللقوَم فال توبة، ولقوهل  -عز وجل-اهلل 
يَن َيْعمَ  ِ َحَدُهُم الَْموُْت قَاَل إِينر ُتبُْت اآْلن{، ]النساء: اتلَّْوَبُة لذِلَّ

َ
يرَئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَُضَ أ  [.18لُوَن السَّ

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 الرتمذي وابن ماجه وأمحد.رواه  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 توبة العبد : اتلوبة: االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه. •
 ما لم يغرغر : املراد: االحتضار. •

 فوائد احلديث:
 حالة ال تمكُن احلياة بعدها اعدة.من رشوط اتلوبة أن تقع من امللكف قبل أن يصل إىل  .1
 ال تقبل اتلوبة يف حالة الغرغرة. .2

 املصادر واملراجع:
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش،  

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.

 الطبعة اثلانية. بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 .م1975 - ـه1395 اثلانية، الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.

 يم.صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلسال
 (4315) الرقم املوحد:

 َيْقَبل تَْوَبَة الَعْبِد َما لَم ُيَغرِغر -َعزَّ وََجلَّ -إن اهلَل 
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يَب بِن كْعب  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
ُ
ريض اهلل -أل

اين؟ قال:  -عز وجل-إن اهلل »: -عنه  َعلَيك: )لم يكن اذلين كفروا...( قال: وسمَّ
َ
قَْرأ

َ
يب. ويف « نعم»أَمَرين أن أ

ُ
فبىك أ

يَب يَبيِك.
ُ
 رواية: فََجَعل أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أمره أن يقرأ عليه سورة ابلينة،  -تعاىل-بأن اهلل  -ريض اهلل عنه-خيِّب أبيًّا  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث أن انليب 
يب 

ُ
كيف يكون هذا؟! ألن األصل أن يقرأ املفضول ىلع  الفاضل ال الفاضل ىلع املفضول، فلما  -ريض اهلل عنه-فتعجب أ

يب من انليب صىل اهلل عليه وسلم، وتأكد منه بأن اهلل ذكر اسمه بكى 
ُ
رسوًرا بتسمية عند ذلك فرًحا و -ريض اهلل عنه-حتقق أ

 إياه. -تعاىل-اهلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 متفق عليه. اتلخريج:
 الرواية اثلانية: رواها ابلخاري.

 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 كفروا : الكفر أصله اجلحود والعناد املستلزم لالستكبار والعصيان. •
 فوائد احلديث:

 جواز ابلاكء فرحا ورسورا عند حصول انلعمة وخشية من اتلقصري يف شكر املنعم سبحانه. .1
يب بن كعب  .2

ُ
 وماكنته يف حفظ القرآن وقراءته. -ريض اهلل عنه-فضيلة أ

 استحباب عرض القرآن ىلع اآلخرين وأنه سنة. .3
مع عظيم مزنتله اكن غريه بطريق اتلبع  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه إشارة إىل أن أيب بن كعب ريض اهلل عنه أقرأ الصحابة فإذا قرأ عليه انليب  .4

 هل.
 .-تعاىل-ألمر ربه  -صىل اهلل عليه وسلم-امتثال انليب  .5

 املصادر واملراجع:
 خاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.صحيح ابل - 
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -زهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةن -
 ه1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن  -

 املعرفة .
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 األوىل،: الطبعة-بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد عوض مرعب-تهذيب اللغة/حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور  -

 .م2001
 -بريوت –دار العلم للماليني  -حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  -

 .م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة
 (3601) الرقم املوحد:

 أمرين أن أقرأ عليك )لم يكن اذلين كفروا( -عز وجل-إن اهلل 
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إن اهلل رفيق حيب الرفق يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 «.األمر لكه

ويعطي ىلع الرفق، ما ال يعطي ىلع العنف، وما إن اهلل رفيق حيب الرفق، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-وعنها أن انليب 
 «.ال يعطي ىلع ما سواه

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

إن اهلل رفيق حيب أن تكون لك األمور برفق وحيب من عباده من اكن رفيقاً خبلقه لني اجلانب حسن اتلعامل ويثيب ىلع 
، فاملسلم -سبحانه وتعاىل-مجيع األمور، فهذا خلق عظيم وحمبوب هلل ذلك ما ال يثيب ىلع العنف والشدة، وهو رفيق يف 

 ينبيغ هل أن يتصف به دائًما.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق 
 احلديث األول: متفق عليه. اتلخريج:

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

 معاين املفردات:
 يعطي ىلع الرفق : أي: يثيب ىلع لني اجلانب. •
 العنف : الشدة واملشقة. •
 الرفق : لني اجلانب •

 فوائد احلديث:
 ، وإثبات اسم الرفيق.-تعاىل-إثبات صفة الرفق واملحبة هلل  .1
 علو مزنلة الرفق بني ماكرم األخالق. .2
 .-تعاىل-الرفيق يستحق اثلناء اجلميل واألجر اجلزيل من اهلل  .3
 تقبيح صورة العنف والشدة والغلظة حيث إن صاحبها حمروم من اخلري. .4

 املصادر واملراجع:
إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(، تأيلف: حممد بن  

 .1422فؤاد عبدابلايق، ط 
 املسند الصحيح )صحيح مسلم(، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.

 بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم
 .1392اعم  2املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، تأيلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، ط

 (5797) الرقم املوحد:

 إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر لكه
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ْعَطت لُكَّ  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
َ
ْطَعْمتُها ثاَلَث َتَمَرات، فَأ

َ
قالت: َجاَءتِِّن ِمْسِكينَة حَتِمل ابنَتَني هلا، فَأ

ُكلَها بينهما، َواِحَدة ِمنُْهما َتْمَرة َوَرفَعت إىَِل ِفيَها َتْمَرة تِلَأُكلَها، 
ْ
ت اتلَّْمَرة اليت اكنت تريد أن تَأ َفاْستَْطَعَمتْها ابْنَتَاَها، فََشقَّ

ُنَها، فََذَكرت اذلي َصنََعْت لرسول اهلل 
ْ
ْعَجَبِِّن َشأ

َ
و »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-فَأ

َ
وَجَب لََها بَِها اجلَنَّة، أ

َ
ِإنَّ اهلل قَْد أ

ْعتََقَها بَِها ِمَن انلَّار
َ
 .«أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معلًما جديًدا من رمحة الكبار بالصغار، حيث قالت: جاءتِّن مسكينة حتمل ابنتني هلا  -ريض اهلل عنها-يَُصورر حديث اعئشة 
اثلانيَة فأطعمتها ثالث تمرات: أي فأعطتها ثالث تمرات، فما اكن من املرأة املسكينة إال أن أعطت إحدى ابلنتني واحدة، و

اتلمرَة األخرى، ثم رفعت اثلاثلة إىل فيها تلأكلها، فاستطعمتاها: يعِّن أن ابلنتني نظرتا إىل اتلمرة اليت رفعتها األم ـ فلم 
ذلك  -ريض اهلل عنها-تطعمها األم بل شقتها بينهما نصفني، فأكلت لك بنت تمرة ونصفا واألم لم تأكل شيئًا. فذكرت اعئشة 

وأخِّبته بما صنعت املرأة، فأخِّبها: "أن اهلل أوجب هلا بها اجلنة، أو أعتقها بها من انلار" يعِّن:  -عليه وسلم صىل اهلل-للرسول 
 ألنها ملا رمحتهما هذه الرمحة العظيمة أوجب اهلل هلا بذلك اجلنة.

___________________________ 
 الصاحلةالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال اتلصنيف: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فَاْستَْطَعَمتْها : طلبت منها أن تطعمهما اتلمرة. •
ُنَها : حاهلا، وهو إيثارها الصغار ىلع نفسها. •

ْ
 َشأ
ي َصنََعْت : أي  • ِ  األمر اذلي فعلت.اذلَّ

 فوائد احلديث:
 فضل الصدقة اليت تدل ىلع صدق املؤمن يف إيمانه بربره وثقته بوعده وفضله. .1
 جواز تصدق املرأة من مال زوجها بإذنه العام واخلاص، ويكون للزوجة أجر اإلنفاق، وللزوج األجر كذلك؛ ألنه ريض بانلفقة من ماهل. .2
ة رمحة األمهات باألوالد وخشي .3  تهن عليهم الضياع.ِشدَّ
رفع اإلسالم من شأن اجلنس األنثوي اذلي اكن حمل سخط العرب أيام اجلاهلية، بل رتَّب اإلسالم ىلع حسن تربية ابلنات واإلنفاق عليهن  .4

 تيسري دخول اجلنة وانلجاة من انلار.
 أنَّ مالطفة الصبيان والرمحة بهم من أسباب دخول اجلنة وانلجاة من انلار. .5
 اإليثار ىلع انلفس، ورمحة الصغار، ومزيد اإلحسان والرفق بابلنات وأن ذلك سبب دلخول اجلنة والعتق من انلار.فضل  .6

 املصادر واملراجع:
 ه.1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط 

 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتصحيح مسلم، حتقيق: 

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3133) الرقم املوحد:

 أوجب هلا بها اجلنة, أو أعتقها بها من انلارإن اهلل قد 
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يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: سمعت رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث:
ََذ إنَّ اهلَل اَل َيْقِبُض الِعلَْم انزِْتَااعً َينزَْتعُه ِمَن انلَّاِس، َولِكْن » َيْقِبُض الِعلَْم بَِقبِْض الُعلََماِء، َحىتَّ إَِذا لَْم ُيبِْق اَعمِلاً، اختَّ

ااًل، َفُسئِلُوا فَأفْتوا بَِغرْيِ ِعلٍْم، َفَضلُّوا َوأَضلُّوا  «.انلَّاُس ُرُؤوساً ُجهَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: "إن اهلل ال يقبض العلم"، املراد به علم -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمرو 
الكتاب والسنة وما يتعلق بهما، "انزتااعً  ينزتعه من انلاس"، يعِّن: ال يقبض العلم من انلاس بأن يرفعه من بينهم إىل السماء، 

حهم، "حىت إذا لم يبق"، أي: اهلل، "اعملاً"، بقبض "ولكن يقبض العلم"، أي: يرفعه، "بقبض العلماء"، أي: بموتهم ورفع أروا
روحه "اختذ انلاس رؤوساً"، أي: خليفة وقاضياً ومفتياً وإماماً وشيخاً، "جهااًل"، مجع جاهل أي: جهلة، "فسئلوا، فأفتوا"، أي: 

العالم، فيف هذا احلديث أجابوا وحكموا، "بغري علم، فضلوا" أي: صاروا ضالني، "وأضلوا"، أي: مضلني لغريهم، فيعم اجلهل 
 إشارة إىل أن العلم سيقبض، وال يبىق يف األرض اعلم يرشد انلاس إىل دين اهلل، فتتدهور األمة وتضل بعد ذلك.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلماتلصنيف: 

 الساعة.أرشاط موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 انزتااًع : من الزنع، وهو اجلذب والقلع. •
 بقبض العلماء : بموتهم. •
 رؤوساً : مجع رأس، وهو السيد املقدم يف انلاس. •
 احلديث:فوائد 

 احلث ىلع طلب العلم، يلكرث العلماء، ويعم نفع انلاس بهم. .1
 موت العلماء مصيبة حتل باألمة، وثَلْم يف اإلسالم. .2
 الفتوى يه الرياسة احلقيقية، وذم من يقدم عليها بغري علم. .3
 اتلحذير من استفتاء اجلاهلني، أو الفتوى بغري علم. .4
 الفتوى بالرأي سبيل الضالل واإلضالل. .5
 العلم بادلين من عالمات قرب القيامة. قلة .6

 املصادر واملراجع:
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.-1 
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-2
 ه.1426ح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رش-3
اة، الطبعة األوىل، انلج طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -4

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، -5
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-6
 ه.1412بريوت، الطبعة األوىل، -العطار، دار الفكرمرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق -7
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-8

 (10118) الرقم املوحد:

 َيْنزَتعُه ِمَن انلَّاِس, َولِكْن َيْقبُِض الِعلَْم بَِقْبِض الُعلََماءِ إن اهلل ال يقبض العلم انزتااًع 
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إن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل األكلة، فيحمده عليها، أو »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
بة، فيحمده عليها  «.يرشب الرشَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 أسباب مرضاة اهلل سبحانه شكره ىلع األكل والرشب فهو سبحانه وحده املتفضل بهذا الرزق.إن من 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 اتلوحيد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -عنهريض اهلل -أ

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

 معاين املفردات:
ْكلَة : يه املرة الواحدة من األكل اكلغداء والعشاء، والقول اثلاين أنها اللقمة الواحدة. •

َ
 األ
بة : يه املرة الواحدة من الرشاب، وفيه قوالن اكألكلة. • ْ  الرشَّ

 فوائد احلديث:
 .-سبحانه وتعاىل-الرىض هلل إثبات صفة  .1
 أن رىض اهلل قد ينال بأدىن سبب اكحلمد بعد األكل والرشب. .2
 وأنه سبب لرضاه، وأن الشكر طريق للنجاة والقبول. -عز وجل-احلث ىلع شكر اهلل  .3
 بيان أدب من آداب الطعام والرشاب. .4
 بيان كرم اهلل عز وجل فقد تفضل عليك بالرزق وريض عنك باحلمد. .5
 السنة حتصل بقول: احلمد هلل. .6

 املصادر واملراجع:
 املسند الصحيح )صحيح مسلم(، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

اعم  14لطيف، مؤسسة الرسالة، ط  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد
1407 - 1987. 

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن عالن الصدييق الشافيع، دار الكتاب العريب.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

 .1425املرسلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن بإرشاف املؤسسة، ط رشح رياض الصاحلني من الكم سيد 
 . 2009 - 1430كنوز رياض الصاحلني، رئيس الفريق العليم: محد العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

 .2002 - 1423تطرز رياض الصاحلني، تأيلف: فيصل مبارك، دار العاصمة، ط
 (5798) الرقم املوحد:

بة, فيحمده عليهاإن اهلل   لريىض عن العبد أن يأكل األكلة, فيحمده عليها, أو يرشب الرشَّ
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قيموا يف -ريض اهلل عنهما-عن هشام بن حكيم بن حزام  احلديث:
ُ
ْنبَاِط، وقد أ

َ
ناس من األ

ُ
ام ىلع أ : أنه َمرَّ بالشَّ

بُون يف اخلََراج الشمس، وُصبَّ ىلع رؤوسهم  يُْت! فقال: ما هذا؟ قيل: ُيَعذَّ فقال هشام:  -ويف رواية: ُحِبُسوا يف اجِلْزَيِة  -الزَّ
بُوَن انلاس يف ادلنيا»يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-أْشَهُد لَسِمْعُت رسول اهلل  يَن ُيَعذر ِ ب اذلَّ فدخل ىلع «. إن اهلل ُيَعذر

 وا.األمري، فحدثه، فأمر بهم َفُخلُّ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ناس من فالحني العجم، وقد أوقفوا يف الشمس تلحرقهم،  -ريض اهلل عنهما-إن هشام بن حكيم بن حزام 
ُ
ام ىلع أ َمرَّ بالشَّ

ْيت تشتد حرارته مع حرارة الشمس، فسأل هشام  ْيُت؛ ألن الزَّ عن  -ريض اهلل عنه-وزيادة يف تعذيبهم صبَّ ىلع رؤوسهم الزَّ
سبب تعذيبهم  فأجابوه بأنهم لم يدفعوا ما عليهم من أجرة األرايض اليت يعملون عليها، ويف رواية: أنهم لم يدفعوا ما وجب 

: أشهد لَسِمْعُت رسول -ريض اهلل عنه-هذا اتلنكيل بهؤالء الضعفاء قال  -ريض اهلل عنه-عليهم من اجلزية، فلما رأى هشام 
بُون انلاس ممن ال يستحق اتلعذيب، فإن اهلل تعاىل يعذبهم يوم القيامة، جزاء  -هلل عليه وسلمصىل ا-اهلل  خيِّب أن من ُيَعذر

فما اكن من األمري  -صىل اهلل عليه وسلم-وفاقًا، ثم بعد أن قال مقوتله تلك: دخل ىلع األمري وأخِّبه بما سمعه من رسول اهلل 
 إال أن تركهم يف حاهلم.

ِّن ذلك عدم عقوبة املخطئ وإيالمه بما يردعه ويكف رشه، بل املنيه عنه هو اتلعذيب الزائد عن العقوبة ولكن ال يع
 املعتادة.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 

 اجلزية.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-حكيم بن حزام هشام بن  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

حون من الَعجم. • ْنبَاط : الفالَّ
َ
 األ
 اخلََراج : ما ُيْفَرض ىلع األرض املفتوحة من املال مقابل تركها يف يد ادلافع. •
 اجِلْزَية : ما ُيْفَرض ىلع أهل اذلمة. •
 ُخلُّوا : تُِركوا من الَعذاب. •

 فوائد احلديث:
 الرتهيب من تعذيب املساكني والضعفاء أكرث مما فعلوه من اخلطأ. .1
 حتريم تعذيب انلاس حىت الكفار بغري موجب رشيع. .2
 حتذير الظاملني من الُظلم. .3
 باألمر باملعروف وانليه عن املنكر. -صىل اهلل عليه وسلم-تمسك أصحاب رسول اهلل  .4
ِعيَّة.استحب .5  اب قبول األمري انلَِّصيحة من الرَّ
ِعيَّة انلصح للحاكم واألمري. .6  الواجب ىلع الرَّ

بُوَن انلاس يف ادلنيا ِيَن ُيَعذر ب اذلَّ  إن اهلل ُيَعذر
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 املصادر واملراجع:
 ه.1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  

 ه.1430نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن 
 م.        1997 -ه 418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: 

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

 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 ل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.           ديل

 ه.1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
 ه.1426العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح 

 (8888) الرقم املوحد:
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". اهللَ  إنَّ : "مرفواعً  -عنه اهلل ريض–عن سعد بن أيب وقاص  احلديث:  حُيبُّ الَعبَد اتليقَّ الغِّنَّ اخليفَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بني انليب عليه الصالة والسالم صفة الرجل اذلي حيبه اهلل عز وجل فقال: "إن اهلل حيب العبد اتليق الغِّن اخليف"، اتليق: اذلي 
بالفرائض وجيتنب املحرمات، وهو مع ذلك وصف بأنه غِّن استغىن يتيق اهلل عز وجل فيقوم بأوامره وجيتنب نواهيه، فيقوم 

بنفسه عن انلاس غىن باهلل عز وجل عمن سواه ال يسأل انلاس شيئاً وال يتعرض للناس بتذلل بل هو غِّن عن انلاس مستغن 
نان أو يتحدث انلاس عنه بربه، ال يلتفت إىل غريه.، وهو خيف ال يظهر نفسه وال يهتم أن يظهر عند انلاس أو يشار إيله بابل

. 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 الفنت.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقَّاص  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 اتليق : املمتثل لألوامر، واملجتنب للنوايه. •
 الغِّن : غِّن انلفس. •
 اخليف : اخلامل اذلكر اذلي ال يعرف بني انلاس، املعزتل هلم، املنقطع لعبادة ربه. •

 فوائد احلديث:
 فضل اعزتال انلاس مع لزوم طاعة اهلل عند خوف الفتنة وفساد انلاس. .1
 ملحبة اهلل لعباده، ويه اتلقوى واتلواضع والرىض بما قسم اهلل.بيان الصفات املقتضية  .2
 ، وأنه حيب العبد الطائع.-جه الالئق بهالو ىلع ويه–إثبات صفة املحبة هلل  .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي 

 ه.1430اف محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني بإرش
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرشة، 

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني،دار الوطن للنرش،الرياض، الطبعة: 
 ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد 

 ه. 1428رياض الصاحلني للنووي، ت: الفحل، دار ابن كثري، الطبعة: األوىل، 
 ه.1392املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، لإلمام انلووي دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة اثلانية ، 

 (5545) الرقم املوحد:

 إن اهلل حيب العبد اتلِق الغِن اخليف
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، اخليَِفَّ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص  احلديث: ، الَغِِّنَّ  «.إن اهلل حيب العبد اتلَّيِقَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 للعبد أن يتصف بهذه الصفات اثلالث:من أسباب حمبة اهلل 
 األوىل: أن يكون متقيا هلل تعاىل، قائما بأوامره جمتنبا نواهيه.

 اثلانية: أن يكون مستغنيا عما يف أيدي انلاس، راضيا بما قسم اهلل هل.
 اثلاثلة: أن يكون خفيا، ال يتعرض للشهرة، وال يرغب فيها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 الصفات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقَّاص  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 املمتثل ألوامر اهلل، املجتنب نلواهيه.اتليق : هو  •
 الغِّن : هو املكتيف بما يف يده وإن اكن قليال، فال يطمع بما يف أيدي انلاس. •
 اخليف : املنقطع إىل عبادة اهلل بالرس. •
 العبد : امللكف، والعبودية أفضل أوصاف امللكف، وهو أقىص درجات اخلضوع واالنقياد. •

 فوائد احلديث:
 .-تعاىل-إثبات صفة املحبة هلل يف احلديث  .1
 من مجع هذه الصفات اثلالث فإن اهلل حيبه. .2
 فضل اخلفاء وعدم احلرص ىلع الشهرة بني انلاس. .3
 فضل االستغناء والزهد عما يف أيدي انلاس. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط 

مة، الطبعة اخلاِمَسة، توِضي ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423ُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

 الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء 
 (5340) الرقم املوحد:

 إن اهلل حيب العبد اتلِق, الغِن, اخليف
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اعَد أخاه املسِلَم، لم يََزْل يف قَاَل: "إنَّ املسِلَم إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن ثوبان  احلديث:
 ُخْرفَِة اجلَنَِّة حىت يرجَع"، قيل: يا رسوَل اهلِل ما ُخْرفَُة اجلنَِّة؟، قال: "َجنَاها".

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فإنه ال يزال يف خرفة اجلنة"  -يعِّن: يف مرضه-قال: "إذا اعد املسلم أخاه املسلم  -صىل اهلل عليه وسلم-حديث ثوبان أن انليب 
قيل: وما خرفة اجلنة؟، قال: "جناها"، يعِّن أنه جيِّن من ثمار اجلنة مدة دوامه جالساً عند هذا املريض، فشبه ما حيوزه اعئد 

ىل اجلنة، املريض من اثلواب بما حيوزه اذلي جيتِّن اثلمر، وقيل: املراد بها هنا الطريق، واملعىن أن العائد يميش يف طريق تؤديه إ
 واتلفسري األول أوىل.

واجللوس عند املريض خيتلف باختالف األحوال واألشخاص، فقد يكون اجللوس عند املريض مطلوباً، وقد يكون غري 
مطلوب، فإذا ُعلم أن املريض يأنس بهذا الرجل، وأنه حيب أن يتأخر عنده، فاألفضل أن يتأخر، وإذا ُعلم أن املريض حيب 

 فإنه ال يُتأخر، فللك مقام مقال. أن خيفف العائد،
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب عيادة املريضاتلصنيف: 
 -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-ثوبان موىل رسول اهلل  راوي احلديث:

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

 املفردات:معاين 
 ُخْرفَة : اسم ما يقطع من اثلمار حني يدرك وينضج. •
 جناها : لك ما جيتىن من اثلمر. •

 فوائد احلديث:
 فضل عيادة املريض، وثواب العائد. .1
 عيادة املريض من الطااعت اليت تقرب من اجلنة، وتباعد من انلار. .2

 املصادر واملراجع:
 تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛  

 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة
 ه.1428األوىل، دمشق، الطبعة -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 ه.1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 بريوت.-جر العسقالين، دار املعرفةفتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن ح
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
 (5647) الرقم املوحد:

 إن املسلم إذا اعد أخاه املسلم لم يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع
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إن الُمْقِسطني »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث:
 «.عند اهلل ىلع منابر من نور: اذلين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولَُواْ 

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

يف احلديث بشارة لذلين حيكمون  باحلق والعدل بني انلاس اذلين حتت إمرتهم وحكمهم، وأنهم ىلع منابر من نور حقيقة 
 .-عز وجل-إكراًما هلم يوم القيامة عند اهلل 

 شبيه أو حتريف.دون تعطيل أو تكييف أو ت -سبحانه-، وفيه إثبات ايلمني وايلد هل -تعاىل-وهذه املنابر عن يمني الرمحن 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 اإليمان. -اآلداب  -الفضائل  -القضاء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:
 ملحوظة:

-إن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من نور، عن يمني الرمحن »يف صحيح مسلم زيادة ىلع ما يف رياض الصاحلني: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
 «.، ولكتا يديه يمني-عز وجل

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 املقسطني : العادلني. •
 اهلل يوم القيامة.عند اهلل : عند  •
 يف حكمهم : يف قضائهم. •
 ما َولُوا : اذلي اكنت هلم عليه والية. •

 فوائد احلديث:
 فضل العدل واحلث عليه. .1
 بيان مزنلة العادلني يوم القيامة. .2
 تفاوت منازل أهل اإليمان يوم القيامة لك حسب عمله. .3
 أسلوب الرتغيب من أسايلب ادلعوة اليت ترغب املدعو يف الطاعة. .4
 دون تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو حتريف. -تعاىل-ثبات ايلد وايلمني هلل إ .5

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

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 ه. 1423تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة ، الطبعة: األوىل، 

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
 ر ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دا

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني، دار مدار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة : 
 (4935) الرقم املوحد:

 نور: اذلين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولواإن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من 
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 «إن املؤمن يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم»مرفواعً:  -عنهاريض اهلل -عن اعئشة  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فضيلة حسن اخللق وأنه يبلغ بصاحبه يف املزنلة عند اهلل ويف اجلنة مزنلة املداوم ىلع الصيام وقيام الليل، وهما عمالن 
 أمر يسري.عظيمان وفيهما مشقة ىلع انلفوس، وحسن اخللق 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 وبذل انلدى وكف األذى.حبسن خلقه : بسط الوجه  •
 فوائد احلديث:

 حسن اخللق يضاعف اثلواب واألجر، حىت يبلغ العبد به درجة الصائم اذلي ال يفطر والقائم اذلي ال يتعب. .1
 املصادر واملراجع:

إرشاف: عبداهلل الرتيك، انلارش: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأيلف: أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون،  
 .1421اعم  1مؤسسة الرسالة، ط

 .1430اعم  1سنن أيب داود، تأيلف: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق: شعيب األرنؤوط، انلارش: دار الرسالة العاملية، ط
 ي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوز

 .2002 – 1423تطرز رياض الصاحلني، تأيلف: فيصل مبارك، دار العاصمة، ط
 .1985اعم  3مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبداهلل اخلطيب العمري، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، ط

 (5799) الرقم املوحد:

 إن املؤمن يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم
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ْخنََع اسم عند اهلل رجل تسىم »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
إن  أ

 «.ملك األمالك، ال مالك إال اهلل
ْغَيُظه عليه، رجل اكن يسىم ملك األمالك، ال َمِلَك إال اهلل»ويف رواية:  

َ
ْغيَُظ رجل ىلع اهلل يوم القيامة، وأخبثه وأ

َ
 «.أ
ْخنَع؟ فقال: «مثل َشاَهاْن َشاهْ »قال سفيان: 

َ
وَْضع»، وقال أمحد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أ

َ
 «.أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

من تسىم باسم حيمل معىن العظمة والكِّبياء اليت  -عز وجل-أن أوضع وأحقر انلاس عند اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-خُيِّب 
ىع هل أنه ند هلل؛ فذللك صار -تعاىل-ال تليق إال باهلل  ، كملك امللوك؛ ألن هذا فيه مضاهاة هلل، وصاحبه يديع نلفسه أو يُدَّ

 س إىل اهلل وأخبثهم عنده، وحيتمل املعىن أنه من أبغض انلاس.املتسيم بهذا االسم أبغض انلا
، ولعل يف هذا احلديث -عز وجل-أنه ال مالك حقيقة للكون وما فيه من مالك ومملوك إال اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم بنيَّ 

هلا، حىت ال يقعوا فيما حذر موعظة وذكرى لذلين يطلقون األسماء واأللقاب ىلع األشخاص؛ من غري أن يفهموا معناها ومدلو
 منه هذا احلديث، واهلل املستعان.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت < املنايه اللفظية وآفات اللساناتلصنيف: 

 اتلوحيد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-الرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد  راوي احلديث:
 الرواية األوىل: متفق عليها. اتلخريج:

 الرواية اثلانية: رواها مسلم.
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
• . ذلَّ

َ
وَْضع وأ

َ
 أخنع : أ

 بذلك.يسىم ملك األمالك : يُدىع بذلك ويرىض به، ويف بعض الروايات: تَسىمَّ أي: سىمَّ نفسه  •
 األمالك : مجع َمِلك، والَمِلك هو صاحب األمر والسلطة. •
 .-تعاىل-ال مالك إال اهلل : ال مالك ىلع احلقيقة امللك املطلق إال اهلل  •
 َشاَهاْن َشاهْ : أي: َمِلك الـملوك، ويه لكمة فارسية. •
 أغيظ رجل : الَغيْظ: أشد الغضب وابلغض. •
 هلل مغضوباً عليه.أخبثه : أبطله، أي: يكون خبيثاً عند ا •

 فوائد احلديث:
 حتريم التَّسيمر بـَمِلك األمالك، ولكَّ ما دلَّ ىلع الغاية يف العظمة، كَشاهن شاه، وقايض القضاة، وحنوه. .1
 .-تعاىل-وجوب احرتام أسماء اهلل  .2
 احلث ىلع اتلواضع واختيار األسماء املناسبة للمخلوق واأللقاب املطابقة هل. .3
 لفاظ املحتملة معىن مذموًما.وجوب اتلأدب برتك األ .4
 التسيمر بملك األمالك من الكبائر. .5
 ، كغريها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب.-عز وجل-، فيه صفة تليق باهلل -عز وجل-إثبات الغيظ هلل  .6
ىل العلة، وهو: "ال مالك إال اهلل"،  وهلذا يف حسن اتلعليم؛ ألنه ملا بني أن هذا أخنع اسم، وأغيظه، أشار إ -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة الرسول  .7

 ينبيغ للك إنسان يعلم انلاس؛ أن يقرن األحاكم بما تطمنئ إيله انلفوس من أدلة رشعية، أو علل مرعية.

ْمالك, ال مالك إال اهلل
َ
ْخَنَع اسٍم عنَد اهلل رَُجٌل تََسَّمَّ َملَِك األ

َ
 إن أ
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة-املحقق : حممد زهري بن نارص انلارص-صحيح ابلخاري 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق-مسلم بن احلجاج-

 ه.1424القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية، حمرم 
 م.2001 -ه1422خ صالح الفوزان، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشي

 اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة،
 م.2003ه/1424

 انلارش: دار ادلعوة. -م مصطىف / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد انلجار( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة،)إبراهي
 (5930) الرقم املوحد:
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ُهْم »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة  احلديث:
َ
ْوىَل انلاس باهلل من بََدأ

َ
إن أ

 «.بالسالم
 بالسالم؟، قال: 

ُ
ُهَما َيبَْدأ يُّ

َ
ْوالُهَما باهلل تعاىل»ويف رواية للرتمذي: قيل: يا رسول اهلل، الرَُّجالن يَلْتَِقيَان أ

َ
 «.أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وأقربهم طاعة هلل تعاىل: من بادر إخوانه بالسالم؛ ألنه بادر إىل طاعة وسارع إيلها رْغبَة بما عند اهلل تعاىل، فاكن َخري انلاس 
 أوىل انلاس وأطوعهم هلل تعاىل.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 

 اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذانالفضائل واآلداب < 
 -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل  راوي احلديث:

 الرواية األوىل رواها أبو داود. اتلخريج:
 الرواية اثلانية رواها الرتمذي.

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 بالقرب منه بالطاعة.أوىل انلاس باهلل : أي: أحقهم  •
 فوائد احلديث:

ِر هل بِِذْكر إن أقرب انلاس من اهلل بالطاعة من بدأ أخاه بالسالم عند مالقاته؛ ألنه السابق إىل ِذْكِر اهلل واملبادر إىل تطييب نفس أخيه والُمذَ  .1 كر
 اهلل.

 والقرب منه سبحانه وتعاىل.استحباب إفشاء السالم بني املسلمني، وأن ذلك سبيل لطاعة اهلل وحمبته  .2
 خرُي الُمتاَلقيني اذلي يبدأ أخاه بالسالم. .3

 املصادر واملراجع:
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الطبعة األوىل -تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛  -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة العرصية. -
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -ذي سنن الرتم -

 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
 ه.1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار -

 املعرفة. 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 بريوت بلنان. -اين دار املكتب اإلساليمصحيح اجلامع الصغري وزياداته :األبل -

 (3621) الرقم املوحد:

ُهْم بالسالم
َ
ْوََل انلاس باهلل من بََدأ

َ
 إن أ
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:"إن أعىت انلاس ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-جده، قال: قال رسول اهلل عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن  احلديث:
ْو َقتََل بُِذُحوِل اجلاهلية".

َ
ْو َقتََل َغرْيَ َقاتِِلِه، أ

َ
 اهلل ثالثة: من َقتََل يِف َحَرِم اهلِل، أ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 أخِّب بأن أشد انلاس تمرًدا وجتًِّبا عند اهلل بالنسبة للقتل ثالثة: -وسلمصىل اهلل عليه -خيِّب عبد اهلل بن عمرو أن انليب 
األول: من قتل نفًسا حمرمًة يف حرم اهلل اآلمن، واملقصود به مكة؛ ألن قتل انلفس اليت حرم اهلل أعظم اذلنوب بعد الرشك، 

 حلاد بظلم  نُِذقُْه من عذاب أيلم { ]احلج[.: }ومن  يُرِْد فيه بإ-تعاىل-ويه يف حرم اهلل أشد حرمة، وأعظم إثما؛ لقوهل 
قوهل: "إن دماءكم، وأعراضكم، وأموالكم عليكم حرام، كحرمة شهركم هذا، يف  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد صح عنه 

 ([.1218بدلكم هذا" ]رواه مسلم )
 [.164 اثلاين: من قتل غري قاتله، قال تعاىل: }وال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أخرى{ ]األنعام:

 وذلك بأن يقتل شخًصا آخر غري قاتله، أو يقتل معه غريه.
 عنها. -تعاىل-واكن اإلرساف يف القتل بهذه األمور اثلالثة اعدة جاهلية نىه اهلل 

 اثلاثلة: القتل من أجل عداوات اجلاهلية وثاراتها اليت قَض عليها اإلسالم وأبطلها.
؛ إن لم يندفع بغري القتل، وقتل من جىن يف احلرم جناية حتل قتله اكلقاتل لكن استثىن العلماء من قتل دفااًع عن نفسه

 عمًدا، حىت ال يكون احلرم ذريعة للجرائم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايصاتلصنيف: 
 الكبائر. -القتل  -اآلداب  -املساجد  -احلج موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  راوي احلديث:
 رواه ابن حبان وأمحد، وأصله يف ابلخاري من حديث ابن عباس. اتلخريج:

 خمترًصا.صحيح ابن حبان وهو يف بلوغ املرام  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ْعىَت : أكرث جتِّبا وتمرًدا. •
َ
 أ
 بذُحول : لعداوة اجلاهلية وثأرها. •
 اجلاهلية : حالة اجلهل، ويه تطلق ىلع ما قبل اإلسالم. •

 فوائد احلديث:
 شدة حتريم هذه اجلرائم اثلالث، ووصف صاحبها بأنَّه أشد انلاس جتًِّبا وعتًوا. .1
 بادلماء اليت يف اجلاهلية، ألنها ملغاة ومهدورة بميجء اإلسالم.ال جيوز املطابلة  .2
 وجوب تعظيم احلرم. .3
 تفاضل اذلنوب يف الشدة. .4
 حتريم االنتساب إىل اجلاهلية، والتشبه بأفعاهلا من اعدات أو عبادات. .5
 حتريم أخذ اثلأر بقتل غري القاتل. .6

 من قتل يف حرم اهلل, أو قتل غري قاتله, أو قتل بذحول اجلاهلية -عز وجل-إن أعىت انلاس ىلع اهلل 
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن  

ثه اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حممد بن حبان أبو حاتم، البُسيت، ترتيب: األمري عالء ادلين يلع بن بلبان الفاريس،حققه وخرج أحادي
 م. 1988 - ـه 1408وىل، وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األ

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 

م إرساء بنت عرفة، املكتبة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: 
ُ
صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل، 
 .1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

 .1428، الطبعة األوىل، منحة العالم رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي
-الرياض –انلارش: دار الفلق -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي

 .ه 1424 السابعة،: الطبعة
 .1427السالم السلمان، الرياض، الطبعة األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، لصالح الفوزان، اعتناء عبد 

 (58209) الرقم املوحد:
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إن أهل اجلنة يَلَرَتاَءْوَن الُغَرَف »قال:  -اهلل عليه وسلمصىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد  احلديث:
 «.يف اجلنة كما ترََتاَءْوَن الكوكب يف السماء

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 يتفاوت أهل اجلنة يف املنازل حبسب درجاتهم يف الفضل، حىت إن أهل ادلرجات العىل لرياهم من هو أسفل منهم، اكنلجوم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 يرتاءون : ينظرون ويشاهدون. •

 فوائد احلديث:
 اجلنة متفاوتو املنازل حبسب درجاتهم يف العمل والفضل.أهل  .1

 املصادر واملراجع:
الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  

 ه.1422
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -حممد فؤاد عبد ابلايق  صحيح مسلم، مسلم لن احلجاج انليسابوري، املحقق:

الة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس
 .1407ط: الرابعة عرش

 يم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سل
 رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

 (8354) الرقم املوحد:

 إن أهل اجلنة يلرتاءون الغرف يف اجلنة كما ترتاءون الكوكب يف السماء
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إن أهل اجلنة يلَرَتاَءْوَن أهل الغرف »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد  احلديث:
قالوا: يا رسول اهلل؛ تلك « األفق من املرشق أو املغرب تِلَفاُضِل ما بينهممن فوقهم كما تَراَءْوَن الكوكب ادلري الغابر يف 

 «.بىل واذلي نفِس بيده، رجال آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني»منازل األنبياء ال يبلغها غريهم قال: 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 إن أهل ادلرجات العىل لرياهم من هو أسفل منهم اكنلجوم.أهل اجلنة تتفاوت منازهلم حبسب درجاتهم يف الفضل، حىت 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 
 كتاب اإليمان.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 عليه.متفق  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يرتاءون : ينظرون ويشاهدون. •
 الغابر : اذلاهب يف األفق. •
 الكوكب ادلري : انلجم شديد اإلضاءة. •
 األفق : السماء. •

 فوائد احلديث:
 أهل اجلنة متفاوتو املنازل حبسب درجاتهم يف العمل والفضل. .1
 يبلغ منازهلم.من صدق املرسلني وآمن بهم  .2

 املصادر واملراجع:
انلارش : دار طوق -صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  

 ه.1422الطبعة : األوىل -انلجاة 
 .بريوت –لرتاث العريب انلارش: دار إحياء ا -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

الة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس
 .1407ط: الرابعة عرش

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
 رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح 

 رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
 م. 2002 - ـه 1423اتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك، دار العاصمة للنرش و

 ه.1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
 (8351) الرقم املوحد:

الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب ادلري الغابر يف األفق من املرشق أو إن أهل اجلنة يلرتاءون أهل 
 املغرب تلفاضل ما بينهم
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إن أول انلاس يُقَض »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
فه نِعمته، فعَرفَها، قال: فما َعِملت فيها؟ قال: َقاتَلُْت فيك حىت اْستُْشِهْدُت. يوم القيامة عليه رُجل  يت به، فعرَّ

ُ
اْستُْشِهَد، فأ

ليق يف انلار. ورجل تعلم 
ُ
ِمَر به فَُسِحب ىلع وجهه حىت أ

ُ
قال: َكذبَْت، ولكنك قَاتَلَْت ألن يقال: َجِريء! فقد قيل، ثم أ

يت
ُ
فه نَِعمه فعَرفَها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأ  به فعرَّ

ِمر به فَُسِحب ىلع 
ُ
القرآن، قال: َكَذبَْت، ولكنك تعلمت يلقال: اعلم! وقرأت القرآن يلقال: هو قارئ؛ فقد قيل، ثم أ

َع اهلل عليه، وأعطاه من أصن فه نَِعمه، فعَرفَها. قال: فما عملت وجهه حىت أليق يف انلار. ورجل وَسَّ يت به فعرَّ
ُ
اف املال، فأ

فيها؟ قال: ما تركت من سبيل حُتِبُّ أن ُينَْفَق فيها إال أنفقت فيها لك. قال: َكَذبَْت، ولكنك فعلت يلقال: جواد! فقد 
ِمر به فَُسِحب ىلع وجهه حىت أليق يف انلار

ُ
 «.قيل، ثم أ
 صحيح. درجة احلديث:

 مجايل:املعىن اإل
ق مرايئ، ثم إن اهلل   -سبحانه وتعاىل-أن أول من يُقيض فيهم يوم القيامة هم ثالثة أصناف: ُمتَعلرم مرايئ ومقاتل مرايئ ومتصدر

يأىت بهم إيله يوم القيامة فيعرفهم اهلل نعمته فيعرفونها ويعرتفون بها فيسأل لك منهم: ماذا صنعت؟ يعِّن يف شكر هذه انلعمة، 
ل: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال اهلل هل: كذبت، ولكن تعلمت يلقال: اعلم، وقرأت القرآن يلقال: قارئ فيقول األو

مر به فُسحب ىلع وجهه يف انلار، وكذا من بعده.
ُ
 ليس هلل، بل ألجل الرياء، ثم أ

___________________________ 
 أمراض القلوبالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلصنيف: 

 الصدقة. -العلم  -اجلهاد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يُقَض يوم القيامة عليه : حيكم عليه ويفصل يف أمره. •
فه نِعمته : عرَّف اهلل العبد نِعمته اليت اكنت عليه يف ادلنيا. •  عرَّ
 قَاتَلْت فيك : أي ألجلك ونلرَص ِدينك. •
 فقد ِقيل : أي حصل لك يف ادلنيا ما أردت. •
• .  فَُسِحب : ُجرَّ
 َجواد : كثري اجلُود والعطاء. •

 فوائد احلديث:
 القيامة أعمال الرياء بإظهارها وتأنيب أصحابها وفضحهم.اتلحذير من الرياء، وأن أول ما يقَض فيه يوم  .1
ة العقوبة عليه. .2 ياء وشدر  تغليظ حتريم الرر
 .-تعاىل-ال يكيف العمل الظاهر للنجاة يف اآلخرة، بل ال بد من اإلخالص وابتغاء وجه اهلل  .3
 املراؤون يأخذون ثوابهم يف ادلنيا فقط وهو مدح انلاس هلم. .4
 ال جيدون إال العذاب جزاء وفاقًا هلم. املراؤون يوم القيامة .5
 امتهان وإذالل للمرائني؛ ألنهم يسحبون ىلع وجوههم موضع كرامتهم إىل انلار. .6
 .-تعاىل-وجوب إخالص العمل هلل  .7

ِت به, فعرَّفه نِعمته, فعَرفَها, قال: فما َعِملت فيها؟ إن أول انلاس يُقىض يوم القيامة عليه رُجل 
ُ
اْستُْشِهَد, فأ

 قال: قَاتَلُْت فيك حىت اْستُْشِهْدُت 
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 املصادر واملراجع:
 ه. 1407ة عرش  ـهالطبعة الرابع 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
 م.1997 - ـه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:   

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

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش،  
 (8899) الرقم املوحد:
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 -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: كنا مع انليب -ريض اهلل عنهما-عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل األنصاري  احلديث:
تُم َمِسرًيا، وال َقَطْعتُم َواِديًا، إال اكنوا َمَعُكم َحبََسهم املرُض »يف َغَزاٍة، فقال:   «. إن باملدينة لَرَِجااًل ما رِسْ

 »ويف رواية: 
َ
ُكوُكم يف األ  «.ْجرِ إال رَشَ

إن أقواما خلفنا باملدينة »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: رجعنا من غزوة تبوك مع انليب  -ريض اهلل عنه  -وعن أنس 
 «.ما سلكنا ِشْعَبا، وال واديا، إال وهم معنا؛ حبسهم العذر

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ن اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل إال املرض وحنوه من األعذار، فيخِّب أنه عن رجال ما حبسهم ع -صىل اهلل عليه وسلم-خيِّب 
 ما سار الُغزاة سريا وال قطعوا واديا وال ِشعبا إال وُكِتَب هلؤالء ثواب ذلك العمل.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوباتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
نَس بن مالك 

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 : رواه مسلم.-ريض اهلل عنه-حديث جابر  اتلخريج:
 : رواه ابلخاري.-ريض اهلل عنه-حديث أنس 

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 غزاة : غزوة. •
 مسريا : أي: سريا أو يف ماكن سري. •
 واديا : سلكتموه.قطعتم  •
 واديا : الوادي: مفرج ما بني جبال أو تالل أو آكام •
 حبسهم : منعهم. •
 رشكوكم : شاركوكم. •
 األجر : اثلواب. •
 ِشْعبًا : الطريق يف اجلبل. •

 فوائد احلديث:
 من حبسه العذر اكن كأوِل الُضر. .1
 .أن من صحت نيته، وعزم ىلع فعل عمل صالح وتركه لعذر، أن هل مثل أجر فاعله .2
 ليس ىلع أوِل الُضر اكألعىم واملريض حرج. .3

 املصادر واملراجع:
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  - 
 م.2009 - ـه1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل،  -
 رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.ديلل الفاحلني لطرق  -
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. -
 م.2002 - ـه1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل،  -
 ه.1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن -
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 (4557) الرقم املوحد:

تُم َمِسريًا, وال َقَطْعُتم وَاِديًا, إال اكنوا َمَعُكم َحبََسهم املرضإن   باملدينة لَرَِجااًل ما ِْسْ
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وِْديَِة، فقال  -ريض اهلل عنه-عن أيب َثْعلَبَة اخلَُشِّن  احلديث:
َ
عاِب واأل قال: اكن انلاس إذا نزلوا مزناًل تفرقوا يف الشر

عاب »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  َقكم يف هذه الشر وِْدية إنما ذلكم من الشيطانإن َتَفرُّ
َ
فلم يزنلوا بعد «. واأل

 ذلك مزناًل إال انضم بعضهم إىل بعض.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن تفرقهم هذا من  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلاس إذا نزلوا ماكنا أثناء السفر تفرقوا يف الشعاب واألودية، فأخِّبهم انليب 
يلخوف أويلاء اهلل وحيرك أعداءه، فلم يزنلوا بعد ذلك يف ماكن إال انضم بعضهم إىل بعض، حىت لو بُسط عليهم الشيطان؛ 

 كساء لوسعهم من شدة تقاربهم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 
بو َثْعلَبَة  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلُل َعنْه-اخلَُشِِّن أ

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 مزناًل : ماكنا يًف أثناء السفر. •
 الشعاب : مجع ِشْعب: وهو الطريق يف اجلبل. •
يْل وَمْسلاًَك.األودية : مجع واد: وهو ُمنَْفَرج بني جبال أو تاِلل أو آكام يكون َمنَْفًذا  •  للسَّ
 من الشيطان : من وسوسته وإغوائه. •

 فوائد احلديث:
 كراهية االنفراد يف املزنل يف السفر. .1
 استحباب االجتماع يف السفر حلصول اتلعاون واألنس. .2
 أن الفرقة من الشيطان. .3
 .-صىل اهلل عليه وسلم-رسعة استجابة الصحابة ألمر انليب  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض  - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، - اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف -
 سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة العرصية. -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار ديلل الفاحلني لطرق رياض  -

 املعرفة.
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 م. 2002 - ـه 1423واتلوزيع، الكويت الطبعة: األوىل،  مؤسسة غراس للنرش-ين، األبلاين ادل نارص حممد- األم –صحيح أيب داود  -

 (5948) الرقم املوحد:

ْوِدية إنما ذلكم من الشيطانإن 
َ
عاب واأل  َتَفرُّقَكم يف هذه الشر
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إن رجااًل َيَتَخوَُّضون »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل قالت:  -ريض اهلل عنها-عن خولة األنصارية  احلديث:
 «.يف مال اهلل بغري حق، فلهم انلار يوم القيامة

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عن أناس يترصفون يف أموال املسلمني بابلاطل، وأنهم يأخذونها بغري حق، ويدخل يف ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-أخِّب انليب 
كل أموال ايلتاىم وأموال الوقف من غري مستحقها وجحد األمانات واألخذ بغري استحقاق وال إذن من األموال العامة، أ

 أن جزاءهم انلار بذلك يوم القيامة. -صىل اهلل عليه وسلم-وأخِّب 
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 واملواعظ < ذم حب ادلنياالفضائل واآلداب < الرقائق 

 -ريض اهلل عنها-خولة األنصارية  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يتخوضون يف مال اهلل : يترصفون يف أموال املسلمني بابلاطل. •
 فوائد احلديث:

 الوجه احلالل، ألن اكتسابه من احلرام من اتلخوض فيه واتلرصف بابلاطل.حيرم ىلع اإلنسان أن يكتسب املال إال من  .1
الة املال بيد املسلمني وبيد والتهم هو مال اهلل استخلفهم عليه يلنفقوه يف الطرق املرشوعة، واتلرصف فيه بابلاطل حرام، وهذا اعم يف الو .2

 وغريهم من سائر املسلمني.
 املصادر واملراجع:

 م.2009 - 1430الكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش، الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل وا 
 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط

مة، الطبعة اخلا ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423ِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 .1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط، 

 (5331) الرقم املوحد:

 إن رجااًل َيَتَخوَُّضون يف مال اهلل بغري حق, فلهم انلار يوم القيامة
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إن يف اجلنة سوقاً يأتونها لك مجعة. َفتَُهبُّ ريح الشمال، َفتَْحثُو »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
يف وجوههم وثيابهم، فزيدادون حسناً ومجااًل فريجعون إىل أهليهم، وقد ازدادوا حسناً ومجااًل، فيقول هلم أهلوهم: واهلل 

 «.ازددتم حسناً ومجااًل! فيقولون: وأنتم واهلل لقد ازددتم بعدنا حسناً ومجااًل!لقد 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

خيِّبنا احلديث عن أنواع انلعيم اذلي أكرم به أهل اجلنة وما جيدونه من حسن ونعيم بمرور ادلهور واألزمان وما يقام هلم 
 وحنوها إيناساً هلم، وكما أن هلم مجااًل ال مثيل هل وال نظري وهو دائماً يف جتدد وازدياد.يف اجلنة من لقاءات وأسواق 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

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

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

 معاين املفردات:
 د.يف اجلنة سوقًا : جمتمع هلم جيتمعون فيه كما جيتمع انلاس يف ادلنيا يف أسواقها، أي: تعرض األشياء ىلع أهلها، فيأخذ لك منهم ما أرا •
 يأتونها لك مجعة : أي يف مقدار لك أسبوع لفقد الشمس والليل وانلهار. •
 ومجااًل : عطف اجلمال ىلع احلسن، من عطف اخلاص ىلع العام.فزيدادون حسنًا  •
 فتهب : تهيج. •
 ريح الشمال : يه اليت تهب من دبر القبلة وخصها باذلكر ألن العرب اكنوا يرجون السحابة الشامية اليت تأيت باخلري واملطر. •
 فتحثو : تنهال. •

 فوائد احلديث:
 بيان أن أهل اجلنة يف زيادة حسن ومجال . .1
 هذه األحاديث توجب لإلنسان الرغبة يف العمل الصالح اذلي يتوصل به إىل هذه ادلار مثل  .2

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  

ين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادل
 .1407ط: الرابعة عرش، 

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

 انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين 
 ه.1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

 تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك.
 ه.1430-1نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، طكنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن 

 رشح رياض الصاحلني، تأيلف حممد بن صالح بن حممد العثيمني.
 (8353) الرقم املوحد:

 سوقا يأتونها لك مجعةإن يف اجلنة 
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إن يف اجلنة شجرة يسري »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
َر الرسيع مائة سنة ما يقطعها  «.الراكب اجْلََواَد الُْمَضمَّ

 «.يقطعهايسري الراكب يف ظلها مئة سنة ما »قال:  -ريض اهلل عنه-وروياه يف الصحيحني أيًضا من رواية أيب هريرة 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث سعة اجلنة وما فيها من نعيم كبري، ففيه وصف ألشجار اجلنة وظالهلا، وأن الراكب للفرس القوي يف اجلري ما 
 يصل إىل نهايتها لعظمها، وهذا فضل عظيم أعده اهلل لعباده املتقني.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

 الزهد والرقائق. -اتلفسري موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس 

 حديث أيب سعيد: متفق عليه. اتلخريج:
 حديث أيب هريرة: متفق عليه.

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

املضمر : هو أن يعلف الفرس حىت تسمن وتقوى، ثم يقلل العلف بقدر القوت ويدخل بيتاً، وتغىش باجلالل حىت حتىم فتعرق، فإذا جف  •
 اجلري.عرقها وخف حلمها؛ قويت ىلع 

 ما يقطعها : ال ينتيه إىل آخر ما يميل من أغصانها. •
 اجلواد : الفرس. •
 يف ظلها : أي حتت أغصانها. •

 فوائد احلديث:
وأشجار بيان عظم أشجار اجلنة وظالهلا، مما يدل ىلع قدرته وىلع فضله ىلع عباده املتقني، حيث أورثهم دار الكرامة يتنعمون بما فيها من نعيم  .1

 ممدود.وظل 
 بيان سعة اجلنة. .2
 تلكون دار انلعيم ألويلائه. -تعاىل-وجود اجلنة اليت خلقها اهلل  .3

 املصادر واملراجع:
انلارش : دار طوق  -صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  

 ه.1422ىل الطبعة: األو -انلجاة 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

الة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس
 .1407ط: الرابعة عرش

 الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.ديلل 
 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.
 ه.1430-1حلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، طكنوز رياض الصا

 م. 2002 - ـه 1423تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 
 (8350) الرقم املوحد:

 إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر الرسيع مائة سنة ما يقطعها
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الليل لساعة، ال إن يف »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث:
 «.يَُوافُِقَها رُجٌل ُمسلم يَسأل اهلل تعاىل خرًيا من أْمِر ادلنيا واآلخرة، إال أْعَطاه ِإياه، وذلك لُكَّ يللة

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اعءه، ويه ثلث الليل يف لك يللة ساعة يُستجاب فيها ادلاعء، فال يصادفها عبد مسلم ال يدعو فيها بمحرم إال استجاب اهلل د
 اآلخر، كما يف انلصوص الصحيحة األخرى.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أسباب إجابة ادلاعء وموانعهاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ساعة : فرتة من الزمن. •
 يوافقها : يصادفها. •

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع القيام يف الليل، أي ساعة من سااعته. .1
 إثبات ساعة اإلجابة يف لك يللة، وذلك يف اثللث األخري منها. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب  - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407الرابعة عرشة،  بريوت، الطبعة-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه.1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
 ه.1426الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  -
دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع،  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري  -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –بريوت 
 (3625) الرقم املوحد:

إن يف الليل لساعة, ال يُوَافُِقَها رُجٌل ُمسلم يَسأل اهلل تعاىل خريًا من أْمِر ادلنيا واآلخرة, إال أْعَطاه إِياه, وذلك 
 لُكَّ يللة



 

111 
 

إنَّ »، يقول: -صىل اهلل عليه وسلم-أنه سمع رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث:
فُه حيث يشاءقلوَب بِّن آدم لكَّها بني إصبعني من  ن، كقلٍب واحٍد، يرَُصر ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه « أصابِع الرمحَّ

 «.امهلل ُمرَصرَف القلوِب رَصرْف قلوَبنا ىلع طاعتك»وسلم: 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عباده وغريها كيف شاء، ال يمتنع عليه منها مترصرف يف قلوب  -سبحانه وتعاىل-أن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-خيِّب انليب 
هها إىل ما يريد بالعبد حبسب القدر اذلي كتبه اهلل  يشء وال يفوته ما أراده، فقلوب العباد لكها بني أصابعه سبحانه، يوجر

من ُتَقلرب القلوب أي: يا « امهلل ُمرَصرَف القلوِب رَصرْف قلوَبنا ىلع طاعتك»: -صىل اهلل عليه وسلم-عليه، ثم داع انليب 
ه قلوبنا إىل طاعتك، وثبتها ىلع هذه الطاعة، وال جيوز تأويل األصابع إىل القوة وال القدرة وال غريها،  هها حيث تشاء، وجر وتوجر

 من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل. -تعاىل-بل جيب إثباتها صفة هلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة اتلصنيف:
قاق  -القدر موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   ادلاعء. -الرر

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اتلرصيف أي اتلقليب واتلحويل من حال إىل حال أخرى.مرصف : من  •
 فوائد احلديث:

 إثبات األصابع هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل .1
ه قلوب عباده حسب القدر اذلي كتبه عليهم .2  إثبات القدر، وأن اهلل يوجر
 باتلثبيت ىلع اهلدى. -تعاىل-إدامة داعء اهلل  .3

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

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .األوىل: الطبعة مرص، –فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، املكتبة اتلجارية الكِّبى 

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

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علو - قَّ  م 2006 - ـه 1426ي بن عبد القادر السَّ
 (6331) الرقم املوحد:

 إن قلوب بِن آدم لكها بني إصبعني من أصابع الرْحن, كقلب واحد, يرصفه حيث يشاء
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ة »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن كعب بن عياض  احلديث: مَّ
ُ
إن للك أ

يت: املال مَّ
ُ
 «.فتنة، وفِتنة أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-: سمعت رسول اهلل -ريض اهلل عنه-قال كعب بن عياض 
 )إن للك أمة فتنة( ويه ما يمتحنون وخيتِّبون به من األشياء.

 املال( ألنه مانع عن كمال املآل؛ فاللهو باملال يشغل ابلال عن القيام بالطاعة وينِس اآلخرة.)وفتنة أميت 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-كعب بن عياض  راوي احلديث:

 الكِّبى وأمحد.رواه الرتمذي والنسايئ يف  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 فتنة : ما يمتحنون وخيتِّبون به. •

 فوائد احلديث:
 بيان ملا ابتىل اهلل به هذه األمة، وهو املال حيث يظهر به صدق الزتامهم وزاكة نفوسهم وتمسكهم بمنهجهم أو غري ذلك. .1
ة ميل انلفوس للمال وهو كما قال  .2  (.20: )وحتبون املال حباً مجاً(. )الفجر : -تعاىل-اهلل ِشدَّ
 احلرص ىلع املال واتلعلق به سبب يف فساد ذات ابلني؛ ألنه يورث الشح، والشح يفيض إىل تقطيع األرحام. .3
هل أن يأخذ املال بسخاوة  اليت ذكرها يف الوصية الصغرى: "ثم ينبيغ -رمحه اهلل-مما جيدر ذكره يف هذا املقام نصيحة شيخ اإلسالم ابن تيمية  .4

 نفس؛ يلبارك هل فيه، وال يأخذه بإرشاف وهلع، بل يكون املال عنده بمزنلة اخلالء اذلي حيتاج إيله من غري أن يكون هل يف القلب ماكنة،
 والسيع فيه إذا سىع كإصالح اخلالء".

مِت: املال
ُ
 إن لُك أمة فتنة, وفِتنة أ
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 املصادر واملراجع:
 ه. 1430الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد  

 بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
ألوىل: نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة ا

 م.1987 ـه 1407، الطبعة الرابعة عرش م 1977 ـه 1397
 اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، مؤلف األصل: حممد بن حبان أبو حاتم ادلاريم البُسيت،

سان: أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين ترتيب: األمري أبو احلسن يلع بن بلبان بن عبد اهلل، عالء ادلين الفاريس احلنيف، مؤلف اتلعليقات احل
 م. 2003 - ـه 1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -األبلاين، انلارش: دار با وزير للنرش واتلوزيع، جدة 

 م. 2007 - ـه 1428األوىل، بريوت، الطبعة:  -رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
 بريوت. - صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب

( وحممد فؤاد عبد ابلايق 2، 1شاكر ) ـجسنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد 
 1395مرص، الطبعة: اثلانية،  -(، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3) ـج

 م. 1975 - ـه
من إنتاج مركز  -املجاين  -برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية صحيح وضعيف سنن الرتمذي، املؤلف: حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: 

 نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.
اعدل مرشد،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، املحقق: شعيب األرناؤوط 

 م. 2001 - ـه 1421عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، وآخرون، إرشاف: د 
 -ب اإلساليم مشاكة املصابيح، املؤلف: حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري أبو عبد اهلل اتلِّبيزي، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكت

 بريوت
 .1985الطبعة: اثلاثلة، 

 حيح اجلامع الصغري وزياداته، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم.ص
 (3736) الرقم املوحد:
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يوم األحزاب. « َمن يأتيِّن خبِّب القوم؟»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال انليب  -ريض اهلل عنهما-عن جابر  احلديث:
بري: أنا، ثم قال:  بري: أنا، فقال انليب «َمن يأتيِّن خبِّب القوم؟»قال الزُّ إنَّ للك نيب َحَواريًّا، »: -صىل اهلل عليه وسلم-، قال الزُّ

بري  «.وَحَوارير الزُّ
 صحيح. درجة احلديث:

 مجايل:املعىن اإل
ملا اكنت غزوة األحزاب وجاءت قريش وغريهم إىل املدينة؛ يلقاتلوا املسلمني، وحفر انليب صىل اهلل عليه وسلم اخلندق، بلغ 
املسلمني أن بِّن قريظة من ايلهود نقضوا العهد اذلي اكن بينهم وبني املسلمني، ووافقوا قريشا ىلع حرب املسلمني، فقال 

م: من يأتيِّن خبِّب بِّن قريظة؟ فقال الزبري بن العوام: أنا آتيك خبِّبهم، ثم قال عليه الصالة والسالم انليب صىل اهلل عليه وسل
مرة أخرى: من يأتيِّن خبِّب بِّن قريظة؟ فقال الزبري: أنا، فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم حينئذ: إن للك نيب نارًصا، ونارصي 

 هو الزبري.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 أخبار اآلحاد. -الفضائل  -املغازي والسري موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
يوم األحزاب : هو يوم اخلندق، واألحزاب اكنوا من قريش وغريهم، واكن بنو قريظة نقضوا العهد اذلي اكن بينهم وبني املسلمني، ووافقوا  •

 قريشا ىلع حرب املسلمني.
 َحَواري : نارصي. •

 فوائد احلديث:
 تدعو احلاجة إىل ذلك.جواز سفر الرجل وحده، وأن انليه عن السفر وحده إنما هو حيث ال  .1
 جواز استعمال اتلجسس يف اجلهاد. .2
 فضيلة للزبري، وقوة قلبه، وصحة يقينه. .3

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

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

 عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ه. 1323رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكِّبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة إرشاد الساري ل

ة: فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار املعرفة، بريوت، الطبع
 ه.1379

 (11192) الرقم املوحد:

 إن لُك نيب حواريا, وحواري الزبري
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فٍَة ُطوهُلا يف السماء »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس  احلديث: إن للمؤمن يف اجلنة خَلَيَْمٌة من لُْؤلَُؤٍة واحدة جُمَوَّ
ْهلُوَن يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعًضا

َ
 «.ستون ِمياًل، للمؤمن فيها أ

 صحيح . درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

خيمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء ستون مياًل، وأن هل فيها أن للمؤمن يف اجلنة  -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر انليب 
 أهلني ال يرى بعضهم بعًضا، وذلك واهلل أعلم لسعتها وحسن غرفها وسرتها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

 كتاب اإليمان. موضواعت احلديث الفرعية األخرى:

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 مرت. 1500امليل : ستة آالف ذراع، وهو بطول  •
 اخليمة : أصلها بيت مربع من بيوت األعراب. •
 داخلها، أي مثقوبة.جموفة : مفرغة من  •
 ال يرى بعضهم بعضا : أي يف تلك اخليمة ملزيد سعتها وكمال تباعد ما بني أهلها. •

 فوائد احلديث:
 بيان عظم خلق اهلل يف اجلنة حيث يتمتع املؤمن بمظاهر باهرة من انلعيم املقيم. .1

 املصادر واملراجع:
انلارش: دار طوق  -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -بن املغرية اجلعيف ابلخاري صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم  

 ه.1422الطبعة: األوىل  -انلجاة 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

غا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابل
 .1407ط:الرابعة عرش

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

 ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.رياض الصاحلني، تأيلف حميي 
 ه.1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

 (8349) الرقم املوحد:

إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة َموفة طوهلا يف السماء ستون ميال, للمؤمن فيها أهلون يطوف 
 عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضا
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إنَّ مما أدرََك انلاُس من الكم انلبوة األوىل إذا لم تستيح »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود األنصاري  احلديث:
 «.فاصنْع ما ِشئَْت 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ثَِر عن األنبياء 
ُ
السابقني الوصية باحلياء، واحلياء صفة يف انلفس حتمل اإلنسان ىلع فعل ما جيمل وُيزين، وترك ما إن مما أ

رس ويشني، وهو من خصال االيمان فإذا لم يمنع املرَء احلياُء اذلي هو من اإليمان من ارتكاب ما يشينه فما اذلي سيمنعه؟  يَُدن
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 واملأثور من الكمهم.من الكم انلبوة األوىل : مما وصل إيلهم من مبادئ األنبياء  •

 فوائد احلديث:
 فيه تهديد ووعيد ملزنوع احلياء، فإن احلياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح، ودناءة األخالق، وحيثه ىلع ماكرم األخالق ومعايلها. .1
 أن هذا مأثور عن األنبياء املتقدمني. .2
 يدنس ويشني.أن احلياء هو اذلي جيعل املرء املسلم يفعل ما جيمل ويزين، ويرتك ما  .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1407الرابعة عرش، بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -

 .ه1422
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -العاصمةتطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (4559) الرقم املوحد:

 انلاس من الكم انلبوة األوَل: إذا لم تستح فاصنع ما شئتإن مما أدرك 
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-ِإنَّ ِمْن إِْجاَلِل اهلل »: -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-َقاَل: قاَل رسول اَّللَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري  احلديث:
يْبَِة الُمْسِلِم، -َتَعاىَل  لَْطان الُمْقِسط: إِْكَراَم ِذي الشَّ  «.وََحاِمِل الُقْرآِن َغرِي الَغايِل ِفيه، َواجلَايِف َعنْه، َوِإْكَرام ِذي السُّ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 وتعظيمه وتوقريه أمور ذكرت يف هذا احلديث ويه: -سبحانه-أفاد هذا احلديث أن مما حيصل به إجالل اهلل 
ي تعظيم الشيخ الكبري يف اإلسالم بتوقريه يف املجالس والرفق به والشفقة عليه وحنو ذلك، ولك )إكرام ذي الشيبة املسلم(: أ

 هذا من كمال تعظيم اهلل حلرمته عند اهلل.
)وحامل القرآن(: أي وإكرام حافظه وسماه حامال ألنه حممول يف صدره وملا حتمل من مشاق كثرية تزيد ىلع األمحال اثلقيلة، 

 كرام املشتغل بالقرآن قراءة وتفسريا. ويدخل يف هذا اإل
 وحامل القرآن اذلي جاء ذكره يف هذا احلديث انلبوي، جاء تميزيه بوصفني:

)غري الغايل(: والغلو التشديد وجماوزة احلد، يعِّن غري املتجاوز احلد يف العمل به وتتبع ما خيف منه واشتبه عليه من معانيه 
 ل الغلو: املبالغة يف اتلجويد أو اإلرساع يف القراءة حبيث يمنعه عن تدبر املعىن.ويف حدود قراءته وخمارج حروفه. وقي

)واجلايف عنه(: أي وغري املتباعد عنه املعرض عن تالوته وإحاكم قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه، وقيل يف اجلفاء: أن 
 يرتكه بعد ما علمه ال سيما إذا اكن نسيه تساهال وإعراضا. 

لطان املقسط(: أي صاحب السلطة وامل نصب اذلي اتصف بالعدل، وآخر ما جاء اذلكر انلبوي باالشتغال بإكرامه )ذي السُّ
 فإكرامه ألجل نفعه العام وإصالحه لرعيته.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال القلوباتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  يث:راوي احلد
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 إِْجاَلِل اهلل َتَعاىَل : أي من تعظيمه وتبجيله. •
 َوإِْكَرام ِذي : إكرام صاحب. •
يْبَِة : اذلي ابيضَّ شعره ونفد عمره يف  •  اإلسالم واإليمان.ِذي الشَّ
 ه.وََحاِمِل الُقْرآِن : قارئه، وُسيِم حاماًل ملا حتمَّل يف صدره منه أو ما حتمله من ادلروس واملشقة يف تفهمه والعمل بأحاكمه وتدبر •
د والعمل به وتَتَبُع ما َخيِف أو اْشتَبَه عليه من معانيه. •  الَغايِل : املتََجاِوز احلدَّ يف التَشدُّ
 اتلارك للعمل به واهلاجر تلالوته.اجلَايِف :  •
لَْطان : أي امللك والتََسلُّط. •  السُّ
 الُمْقِسط : العادل. •

 فوائد احلديث:
 استحباب إكرام املسلم املسن، والشيخ الكبري يف اإلسالم واحلافظ للقرآن الكريم الفقيه العامل واإلمام العادل. .1
 اجلفاء عنه. القصد واالعتدال يف األمر وعدم الغلو يف القرآن أو .2
 وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه. -تعاىل-دين اهلل  .3

وحامل القرآن غري الغايل فيه, واجلايف عنه, وإكرام : إكرام ذي الشيبة املسلم, -تعاىل-إن من إجالل اهلل 
 ذي السلطان املقسط
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 الغلو يف األمر َمْهلََكة تنقطع  بسببه األعمال الصاحلة. .4
 إكرام عباد اهلل الصاحلني املصلحني يليُق اجلالل واملهابة ىلع فاعل ذلك حمتسبًا. .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1يل، طبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلال 

 ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه. 1425املعرفة، بريوت، ،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط

 د احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عب
، دار الكتب العلمية، 3عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي ط

 ه. 1415بريوت، 
 ه.1430إشبيليا، الرياض، ، كنوز 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 1985 – 1405 -بريوت. الطبعة : اثلاثلة  -مشاكة املصابيح، للتِّبيزي. حتقيق األبلاين. انلارش : املكتب اإلساليم 

 (3032) الرقم املوحد:
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إيل وأقربكم مِّن جملساً يوم القيامة إن من أحبكم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبداهلل  احلديث:
قالوا: يا رسول « أحاسنكم أخالقاً، وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مِّن يوم القيامة الرثثارون واملتشدقون واملتفيهقون

 «.املتكِّبون»، فما املتفيهقون؟ قال: «الرثثارون واملتشدقون»اهلل قد علمنا 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: )إن من( للتبعيض، أحبكم وأقربكم جملساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً مع اخلالق واملخلوق، -صىل اهلل عليه وسلم-قوهل 
و)إن من( للتبعيض أيضاً، أبغضكم أي: أكرهكم وأبعدكم مِّن مزنالً يوم القيامة كثري الالكم تكلفاً، واملتشدق املتطاول 

 كِّب بكالمه ومظهراً للفضيلة ىلع غريه.ىلع انلاس بكالمه تفاصحاً وتعظيماً، واملت
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 الرثثارون : مجع الرثثار: وهو كثري الالكم. •
 املتشدقون : أي: املتشدق: وهو املتطاول ىلع انلاس بكالمه، ويتلكم تفاصحاً وتعظيماً لالكمه. •
هاراً ظاملتفيهقون : أي: املتفيهق: أصله من الَفْهِق وهو االمتالء، وهو اذلي يمأل فمه بالالكم ويتوسع فيه، ويغرب به تكِّباً وارتفااعً، وإ •

 للفضيلة ىلع غريه.
 فوائد احلديث:

 والقرب منه يوم القيامة. -صىل اهلل عليه وسلم-حسن اخللق من أسباب حمبة رسول اهلل  .1
 اتلحذير من التشدق بالالكم بإظهار ادلاعوى واتلفاخر واتلفيهق يف الالكم إلظهار ابلالغة والفصاحة فإنها خصال املتكِّبين املرائني. .2
 اجلنة ملن حسن خلقه ألنه يشتمل ىلع مجيع خصال الِّب.أىلع درجات  .3

 املصادر واملراجع:
 م.1998اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، املحقق: بشار عواد معروف، انلارش: دار الغرب اإلساليم، اعم  

: عصام موىس هادي، انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر، رياض الصاحلني، تأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق، حتقيق
 .1428 4ط

 .1415اعم  1السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، تأيلف: أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف، ط
 دار ابن اجلوزي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل،

 .1425اعم  4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف: حممد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، ط
 (5802) الرقم املوحد:

إن من أحبكم إيل وأقربكم مِن َملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً, وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مِن 
 يوم القيامة الَثثارون واملتشدقون واملتفيهقون
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مرفواعً:  قال: لم يكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث:
 «.إن من خياركم أحسنكم أخالقًا»فاحشاً وال متفحشاً، واكن يقول: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
فاحش وال فعل يسء وال متعمداً ذللك متلكفاً هل بل اكن ذا خلق عظيم، صاحب قول  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يكن انليب 

 وأخِّب أن أفضل املؤمنني أحسنهم خلقاً ألن حسن اخللق يدعو إىل املحاسن وترك املساوئ.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-بن َعْمِرو بن العاص عبد اهلل  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 فاحشاً : صاحب الفحش ويه القبائح. •
 متفحشاً : اذلي يتلكف الفحش ويتعمده. •

 فوائد احلديث:
 ينبيغ ىلع املؤمن أن يبتعد عن الالكم الِسء والفعل القبيح. .1
 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف خلقه فلم يصدر عنه إال العمل الصالح والقول الطيب.حتمل  .2
 حسن اخللق ميدان للتنافس بني املؤمنني فمن سبق فيه اكن من خيار املؤمنني وأكملهم إيماناُ. .3

 املصادر واملراجع:
حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري،  

 .1422فؤاد عبدابلايق، ط 
 املسند الصحيح )صحيح مسلم(، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.

 دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، 
 .2002 – 1423تطرز رياض الصاحلني، تأيلف: فيصل مبارك، دار العاصمة، ط

 (5803) الرقم املوحد:

 أخالقاإن من خياركم أحسنكم 
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ٌة، »قال: -صىل اهلل عليه وسلم-، عن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن زيد بن أرقم  احلديث: إنَّ هذه احلُُشوَش حُمَْتَُضَ
 «.فإذا أىت أحُدكم اخلاََلَء فَلْيَُقْل: أعوُذ باهلِل ِمَن اخلُبُِث واخلَبَائث

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اجلن والشياطني، يرتصدون فيه بلِّن آدم باألذى والفساد؛ ألنه موضع تُكشف فيه العورة، إن موضع قضاء احلاجة حتُضه 
أي: أعتصم باهلل « أعوُذ باهلِل ِمَن اخلُبُِث واخلَبَائث»وال يُذكر اسم اهلل فيه، فإذا أىت املسلم إىل موضع قضاء احلاجة فليقل: 

 وأحتيم به من رش ذكران الشياطني وإناثهم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر ادلخول واخلروج من اخلالءاتلصنيف: 
 الطهارة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-زيد بن أْرقَم  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

، وهو الكنيف، موضع قضاء احلاجة. •  احلُُشوش : مجع ُحشَّ
 حُمْتََُضة : حيُضها اجلن والشياطني. •
 اخلاَلء : موضع قضاء احلاجة. •
 أعوذ : أعتصم وأتلجئ. •
 اخلُبُث : مجع اخلبيث، وهم ذكران الشياطني. •
 اخلبائث : مجع اخلبيثة، وهم إناث الشياطني. •

 فوائد احلديث:
 أنَّ األمكنة انلجسة والقذرة يه أماكُن الشياطني اليت تأوي إيلها وتُِقيُم فيها. .1
 واالعتصاُم به من الشياطني ورشورِِهْم، فهو الُمنيِْج منهم، والعاصُم من رشرهم. -تعاىل-االتلجاُء إىل اهلل  .2
 فضيلة هذا ادلاعء واذلكر، ومرشوعية قوهل عند دخول اخلالء. .3
 والشياطني، فإِنْكارُُهْم ضالٌل وكفٌر؛ ألنَّه ردٌّ لرصيح انلصوص الصحيحة، وهو نقٌص يف العقل، وضيٌق يف اتلفكري؛ فإنَّ إثباُت وجود اجلنر  .4

 اإلنسان ال ُينْكُر ما لم يصْل إيله علمه.
ُع عندها أذاكٌر وأدعية، تناسب ما يرىج فيها من رمحة اهلل وفضله، واألم .5 كنُة اخلبيثة اكحلشوش يناسب دخوهلا األمكنة الطيبة اكملساجد يرُْشَ

ا فيها من خبائِث اجلنر َوَمَرَدِة الشياطني.  أذاكٌر بابلعد عمَّ
 الشياطني نواعن ذكور وإناث. .6

 إن هذه احلشوش حمترضة, فإذا أىت أحدكم اخلالء فليقل: أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث
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 املصادر واملراجع:
 .بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا  - 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن  -
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية  -
مد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حم -

 األوىل، ملكتبة املعارف.
 .م 1932 - ـه1351 األوىل الطبعة حلب، –معالم السنن رشح سنن أيب داود، أليب سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية  -
 .م2002 - ـه1422 األوىل، الطبعة بلنان، –رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح  -
 حممود حممد الطنايح -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد ادلين أبو السعادات املبارك اجلزري ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى  -
 م،1979 - ـه1399بريوت،  -العلمية  املكتبة 
مة، الطبعة اخلامِ  -  َسة، توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرَّ

 م.2003 - ـه1423
 (10571) الرقم املوحد:
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وعليه حلة وىلع غالمه مثلها، فسأتله عن ذلك،  -ريض اهلل عنه-املعرور بن سويد، قال: رأيت أبا ذر عن  احلديث:
ه بأمه، فقال انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-فذكر أنه قد سابَّ رجال ىلًع عهد رسول اهلل  : -صىل اهلل عليه وسلم-َفَعريَّ

جعلهم اهلل حتت أيديكم، فمن اكن أخوه حتت يده، فليُطعمه مما  إنك اْمُرٌؤ فيك جاهلية هم إِْخَوانُُكْم وَخَولُُكمْ »
ِعينُوُهْم 

َ
 «.يأكل، ويلُلِْبْسُه مما يلبس، وال تَُكلرُفوُهْم َما َيْغِلبُُهْم، َفإِْن لَكَّْفتُُموُهْم فَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حسنة خاصة يف امللبس واملأكل، وأال يكلفوهم فوق طاقتهم إال إذا يف هذا احلديث احلث ىلع معاملة املمايلك معاملة 
 ساعدوهم يف هذا اتللكيف، وفيه الوعيد الشديد ملن يعريهم وحيقرهم؛ ألنهم إخوان نلا يف ادلين.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-الغفاري أبو ذر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ُحلَّة : ثوب مركب من ظهارة وبطانة من جنس واحد، وهو قطعتان. •
 غالمه : مملوكه. •
 مثلها : أي: حلة مثل حلته. •
 خالفاً ملألوف انلاس من اتلفاوت بينهما.فسأتله عن ذلك : أي: عن سبب مساواته مع عبده يف اللباس  •
 سابَّ : أي: شاتم. •
 .-عنه اهلل ريض–رجاًل : هو بالل  •
 عهد : زمن. •
ه بأمه : نسب إيله القبح، حيث قال هل : يا ابن السوداء. •  َفَعريَّ
 فيك جاهلية : أي: خلق من أخالق اجلاهلية. •
 ُهم : أي: األرقاء. •
 إِْخَوانُُكْم : أي: يف ادلين. •
مة. •

َ
 َخَولُُكْم : حشم الرجل وأتباعه، ويقع ىلع العبد واأل

 جعلهم اهلل : صريهم. •
 حتت أيديكم : تملكون اتلرصف بهم. •
 مما يأكل :  من جنس ما يأكل. •
 تَُكلرُفوُهْم : تُلزموهم بما فيه لكفة. •
 َما َيْغِلبُُهْم : ما يعجزون عنه. •
 يغلبهم.فَإِْن لَكَّْفتُُموُهْم : أي: ما  •
ِعينُوُهْم : أي: لريتفع عنهم بعض اتلعب. •

َ
 فَأ

 فوائد احلديث:
 اتلحذير من اتلخلق بأخالق اجلاهلية اكلعصبية واتلفاخر باألنساب. .1
 حتقيق املساواة يف اإلسالم وأنَّ انلاس مجيعاً أخوة، وال تفاضل بينهم إال باتلقوى. .2
 بيان أخطاء املدعو وتوجيهه. .3
 اخلدم والعمال.احلث ىلع اإلحسان إىل  .4
 .يعولونهم ومن أنفسهم ىلع سنته وتطبيق ،-وسلم عليه اهلل صىل–حرص صحابة رسول اهلل ىلع االستجابة ملراد رسول اهلل  .5

إنك امرؤ فيك جاهلية هم إِْخوَانُُكْم وَخَولُُكْم جعلهم اهلل حتت أيديكم, فمن اكن أخوه حتت يده, 
ِعيُنوُهمْ 

َ
 فليطعمه مما يأكل, ويللبسه مما يلبس, وال تَُكلرُفوُهْم َما َيْغلُِبُهْم, فَإِْن لَكَّْفُتُموُهْم فَأ
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 لك ما اكن من أمر اجلاهلية فهو مذموم. .6
 كفره وال فسقه.قد يكون فيه بعض هذه اخلصال املسماة جباهلية، وال يوجب ذلك  -مع فضله وعلمه ودينه-أن الرجل  .7
 انليه عن سب الرقيق وتعيريهم بمن ودلهم، واحلث ىلع اإلحسان والرفق بهم، ويلتحق يف الرقيق من يف معناهم من أجري وغريه. .8

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  

 ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد 
 ه .1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 

 بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق، دار الكتاب العريب
 ه .1430كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار، دار

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 ه. 1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ، دار مدار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة : 

 ه 1423آل محد، دار العاصمة ، الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز 
 (6407) الرقم املوحد:
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بَْعَت َعْوَراِت »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن معاوية  احلديث: إنك إن اتَّ
 «.املسلمني أفَْسْدَتُهم، أو ِكْدَت أن ُتْفِسَدُهم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بَْعَت َعْوَراِت املسلمني باتلََّجُسِس عن أحواهلم وابلحث عن عيوبهم واتلنقيب عن معايبهم اليت  خيفونها وَجاَهرتهم إنك إن اتَّ
ني ال  بها، فضحتهم وكشفت سرتهم فَقلَّ حياؤهم، فيجرتئون ىلع ارتكاب أمثاهلا من املعايص جُمَاهرة، بعد أن اكنوا ُمتََخفر

 .-تعاىل-يعلم عنهم إال اهلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-معاوية بن أيب سفيان  احلديث:راوي 

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 تتبعت عورات املسلمني : ابلحث باتلجسس واكتشاف ما خُيْفونه. •
 كدت : قاربت. •

 فوائد احلديث:
س عن املسلمني، وتتبع  .1  عوراتهم؛ ألن ذلك يؤدي إىل إفسادهم وإرصارهم عليه.انليه عن اتلََّجسُّ
س ىلع الكفار املحاربني، فقد قيد انليه يف هذا احلديث باملسلمني، وقد اكن انليب  .2 يرسل العيون يلخِّبوه  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اتلََّجسُّ

 بأحوال أهل الكفر قبل غزوهم.
 املصادر واملراجع:

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، سليمان بن ا -   .بلنان - بريوت –ألشعث السر
دار املعرفة للطباعة والنرش  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري  -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –واتلوزيع، بريوت 
 ه.1418الطبعة األوىل -وزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجل -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 بريوت بلنان. -صحيح اجلامع الصغري وزياداته: حممد نارص ادلين األبلاين دار املكتب اإلساليم -
 ه.1426مد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حم -
دار عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي:  -

 .ه 1415 اثلانية،: الطبعة -بريوت–الكتب العلمية 
 (8879) الرقم املوحد:

 إنك إن اتََّبْعَت َعْوَراِت املسلمني أْفَسْدَتُهم, أو كِْدَت أن ُتْفِسَدُهم
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إنكم َستَْحرُِصوَن ىلع اإِلَماَرة، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.وستكون نََداَمًة يوم القيامة، فَِنْعَم الُمرِْضَعُة َوبِئَْسِت الَفاِطَمةُ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وكرثة تبعاتها ومسؤويلاتها يف ادلار اآلخرة، واتلحذير  -وما هو يف حكمها اكلقضاء-هذا احلديث ينبه ىلع عظم شأن اإلمارة 
قيد بمن دخل فيها بسيع منه وحرص عليها واكن غري أهٍل هلا، خبالف من ُولِكت إيله ولم من طلبها واحلرص عليها، وهذا م

يسَع هلا واكن أهال هلا وعدل فيها فإنه سيُعان عليها كما جاء يف أحاديث أخرى، وقد شبهت اإلمارة يف احلديث بأنها نعم 
 بتبعاتها يوم القيامة وحرساتها. املرضعة بما تدر من منافع املال واجلاه ونفاذ احلكم، وبئس الفاطمة

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 

 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 ستحرصون : ستشتد رغبتكم يف اإلمارة. •
اإلمارة : بكرس اهلمزة، يه منصب األمري، ويدخل فيها اإلمارة العظىم، ويه اخلالفة ووالية أمر األمة، والصغرى ويه الوالية ىلع بعض  •

 ابلالد، كما يدخل يف ذلك والية القضاء.
 وحزنًا وأىًس.ندامة : أسًفا  •
 بئس: : نعم وبئس فعالن ماضيان، وهما جامدان ال يترصفان، جاءا إلفادة املدح أو اذلم. -فنعم  •
ائلة بالرضاع  • ه، واملراد هنا تشبيه منافع اإلمارة العاجلة الزَّ يف مدته املرضعة : وصف املرأة إذا اكن هلا ودٌل ترضعه، ورضع اثلدي إذا مصَّ

 القصرية.
 قال: فطمت املرأة الرضيع تفطمه فطماً، أي: فصلت املرضعة الرضيع عن الرضاع، شبَّه انقطاع منافع اإلمارة بالفطام.الفاطمة : يُ  •

 فوائد احلديث:
وم، طالب والية القضاء أو غريها من الواليات هل إحدى حاتلني: إحداهما: أْن يقصد من احلصول عليها اجلاه والرئاسة واملال، فهذا هو املذم .1

 وهو ا
َ
ه ومنعه، ومنع طالب الوالية فيها.اثلانية: أْن يطلب القضاء أو الوالية؛ ألنَّها متعينة عليه؛ أل ي وردت األحاديث الصحيحة بذمر نَّه ذلَّ

مثاب ال يوجد من هو أهل هلا وللقيام بها، وإذا تركها توالَّها من ال يقوم بها، وال حيسنها، فيطلبها بهذه انلية، وهو القصد احلسن؛ فهذا 
 مأجور معان عليها.

صىل اهلل -من احلرص بعده ىلع اإلمارة واتلقاتل عليها قد حصل كما أخِّب، وذلك من أعالم نبوته  -صىل اهلل عليه وسلم-أن ما ذكره انليب  .2
 .-عليه وسلم

والفروج، وعظم الفساد يف األرض بذلك، احلرص ىلع الوالية هو السبب يف اقتتال انلاس عليها، حىت سفكت ادلماء، واستبيحت األموال  .3
 ه.ووجه انلدم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت، فيندم ىلع ادلخول فيها؛ ألنه يطالب باتلبعات اليت ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقت

 إنكم ستحرصون ىلع اإلمارة, وستكون ندامة يوم القيامة, فنعم املرضعة وبئست الفاطمة
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 املصادر واملراجع:
 ه1422انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص،  - 
مة الطبعة: اخلامِ  -  1423َسة، توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرَّ
 م 2003 - ـه
 م 2006 _ه  1427صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف:  -
م إرساء بنت عرفة، ط -

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

 ه1427اإلسالمية، مرص، 
 ه 1431 -ه 1427تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،  -
َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم  - دار  -، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الَول

 .1424 -1416ع، الطبعة األوىل، آل بروم للنرش واتلوزي
 (64681) الرقم املوحد:
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رسول اهلل، أاَل أنَّ رُجاًل من األنصار، قال: يا  -ريض اهلل عنهما-عن أسيد بن حضري وأنس بن مالك  احلديث:
ثََرة َفاصِِّبُوا َحىتَّ تَلَقويِن ىلع احلَوض»تَستَعِملُِِّن كما استَعَملت فاُلنًا، فقال: 

َ
 «.إِنَُّكم َستَلَقون بَعِدي أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

املناصب كبقية اذلين والهم، فإنَّه وطلب منه أن جيعله اعماًل ىلع منصب من  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل ٌ إىل انليب 
بأمر وهو أنه عليه وىلع أصحابه أن يصِّبوا ىلع ما يلقونه من ظلم وجور يف املستقبل من حاكم  -عليه  السالم-أخِّبه انليب 

 .-عليه السالم-ينفردون باملال واخلريات دون رعيتهم، فأمرهم بالصِّب حىت يردوا عليه حوضه 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 الرقاق. -أحوال اآلخرة  -فضائل األنصار  -اجلماعة  -القَدر  -االعتصام بالويح  -الفنت  -انلبوة  -اإلمامة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أسيد بن حضري  راوي احلديث:
نَس بن 

َ
 -ريض اهلل عنه-مالك أ

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

 معاين املفردات:
 أال : أداة عرض. •
ين اعماًل. •  تَستَعِملُِِّن : تُصريَّ
 فالنا : لفظ يَُكىنَّ به عن اسم شخص ما، وهو خاص بانلاس دون احليوانات اغبلا. •
ثََرة : االنفراد باليشء عمن هل فيه  •

َ
 حق.األ
 يف اجلنة. -صىل اهلل عليه وسلم-احلوض : احلوض املورود اذلي ُخصَّ به نبينا  •

 فوائد احلديث:
 يف اإلخبار عما سيقع يف املستقبل. -صىل اهلل عليه وسلم-معجزة انليب  .1
 األفضل عدم طلب الوالية إال إذا اكن أهال هلا وليس من أحد ينافسه عليها. .2
 وعدم ترشيحه أحًدا لوالية ال يكون كفًؤا هلا. -صىل اهلل عليه وسلم-بُعد نظره  .3
 الصِّب عند فساد األمور، وعدم تويلة أصحاب الكفاءة. .4
ثََرة" نيف ظن السائل أن رسول اهلل  .5

َ
أن ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-آثر اذلي والَّه عليه؛ فبنيَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أفاد قوهل "َستَلَقون بَعِدي أ

 نه لم خيصه بذلك ذلاته وإنما ملصلحة املسلمني وإن االستئثار للحظ ادلنيوي إنما يقع بعده.ال يقع يف زمانه، وأ
 الصِّب ىلع ظلم احلاكم إذا استأثر بدنيا، وعدم اخلروج عليه ما لم يأت بكفر بََواح. .6
 .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه بيان منقبة لألنصار وأنهم ممن يرد احلوض ىلع رسول اهلل  .7

 راجع:املصادر وامل
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 4رياض الصاحلني، ط

 ه.1428 - 1422، دار ابن اجلوزي، 1الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، ط
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 ه.1422انلارص، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، حتقيق: حممد زهري بن نارص 1صحيح ابلخاري، ط
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3305) الرقم املوحد:

 إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصِّبوا حىت تلقوين ىلع احلوض
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َها »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث: ْعِر، كنا َنُعدُّ َدقُّ يف أعينكم من الشَّ
َ
إنكم تلعملون أعماال يه أ

 «.من الُموبَِقاِت  -صىل اهلل عليه وسلم  -ىلع عهد رسول اهلل 
 صحيح وهو موقوف هىل أنس بن مالك درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

خاطب الصحايب اجلليل أنس بن مالك ريض اهلل عنه مجاعة من املتساهلني يف األعمال قائال: إنكم تستهينون ببعض املعايص 
لعدم َنَظِركم إىل عظم املعيص بها، فيه عندكم صغرية جدا، أما عند الصحابة فاكنوا يعدونها من املهلاكت لعظم من 

 خوفهم ومراقبتهم وحماسبتهم ألنفسهم.يعصونه، ولشدة 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس

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

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

 معاين املفردات:
 أدق : أصغر. •
 املوبقات : املهلاكت. •

 فوائد احلديث:
 االستخفاف باذلنب يدل ىلع قلة اخلشية من اهلل تعاىل، ىلع العكس من استعظامه؛ فإنه يدل ىلع كمال اخلشية وعظيم املراقبة هلل تعاىل. .1
وأكملهم وراع وأشدهم خشية هم أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وريض اهلل عنهم، فلقد اكنوا أعلم انلاس باهلل تعاىل بعد األنبياء  .2

 يرون األمور اليت استهان بها غريهم من املهلاكت؛ لعظم شهودهم جالل اهلل وكمال معرفتهم هل.
يط به، فيلىق اهلل وال يقدر ىلع الفاكك منها فتوبقه اتلحذير من ركون املرء إىل أعماهل فيعجب بها ويستخف باملعايص، فإن حمقرات اذلنوب حت .3

 وتهلكه.
 ك.فهم الصحابة لكتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اللله عليه وسلم هو املعتِّب؛ ألنه سبيل املؤمنني، فمن سار ىلع نهجهم َنا، ومن حاد هلك وأهل .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1415دار ابن اجلوزي، ادلمام،  ،1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه. 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة،بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 (3300) الرقم املوحد:

اهلل عليه وسلَّم إنكم تلعملون أعماال يه أدق يف أعينكم من الشعر, كنا نعدها ىلع عهد رسول اهلل صَّلَّ 
 من املوبقات
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إنما األعمال بِانليَّات، وإنما للك امرئ ما نوى، فمن اكنت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  احلديث:
هجرتُه إىل اهلل ورسوهل فهجرتُه إىل اهلل ورسوهل، ومن اكنت هجرتُه دلنيا يصيبها أو امرأٍة ينِكحها فهجرته إىل ما هاجر 

 «.هإيل
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ه بعض العلماء ثلث اإلسالم، فاملؤمن يثاب حبسب نيته، وىلع قدر صالحها، فمن اكنت  هذا حديث عظيم الشأن، وقد عدَّ
هلل أعماهل خالصة هلل فيه مقبولة ولو اكنت قليلة يسرية برشط موافقة السنة، ومن اكنت أعماهل رياء للناس وليست خالصة 

 فيه مردودة وإن اكنت عظيمة كثرية.
ولك عمل ابتيُِغ به غري وجه اهلل، سواء اكن هذا الُمبتىغ امرأة أو ماأل أو جاًها أو غري ذلك من أمور ادلنيا؛ فإن هذا يكون 

ا ىلع صاحبه، ال يقبله اهلل منه، إذ إن رشيط قبول العمل الصالح: أن يكون العمل خالًصا هلل، وأن يكون  موافًقا هلدي ردًّ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوباتلصنيف: 

 يصلح للك باب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 األعمال : أي األعمال الرشعية املفتقرة إىل انلية. •
 بانليات : مجع نية، ويه عزم القلب، واصطالحا: القصد للعمل تقربا هلل. •
 وإنما للك امريء ما نوى : فمن نوى بعمله شيئا حصل هل ما نواه. •
 امرئ : املرء: اإلنسان. •
 انتقاهل من دار الرشك إىل دار اإلسالم.هجرته :  •
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ورسوهل  -عز وجل-إىل اهلل ورسوهل : بأن يكون قصده باهلجرة طاعة اهلل  •
 فهجرته إىل اهلل ورسوهل : ثوابا وأجرا. •
مع اهلواء واجلو مما قبل قيام الساعة،  دلنيا : من ادلنو، أي: القرب، سميت بذلك لسبقها لألخرى، أو دلنوها إىل الزوال، ويه ما ىلع األرض •

 وقيل: املراد بها هنا املال بقرينة عطف املرأة عليها.
لُها. •  يصيبها : حُيصر
 ينكحها : يزتوجها. •
 فهجرته إىل ما هاجر إيله : اكئنا ما اكن. •

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع اإلخالص، فإن اهلل ال يقبل من العمل إال ما ابتيغ به وجهه. .1
إذا فعلها امللكف ىلع سبيل العادة لم يرتتب اثلواب ىلع جمرد ذلك الفعل وإن اكن صحيحا، حىت  -عز وجل-اليت يتقرب بها إىل اهلل  األفعال .2

 يقصد بها اتلقرب إىل اهلل.
 فضل اهلجرة إىل اهلل ورسوهل، وأنها من األعمال الصاحلة؛ ألنها يقصد بها اهلل. .3
مدار اإلسالم، وهلذا قال العلماء: مدار اإلسالم ىلع حديثني: هما هذا احلديث، وحديث اعئشة: "َمْن  هذا احلديث أحد األحاديث اليت عليها .4

ْمُرنَا َفُهَو رَدَّ" فهذا احلديث عمدة أعمال القلوب، فهو مزيان األعمال ابلاطنة، وحديث اعئشة: 
َ
 عمدة أعمال اجلوارح.َعِمَل َعَمالً لَيَْس َعِليِْه أ

ق بني األعمال املتشابهة يف الصورة إال انلية.جيب تميزي العبادا .5  ت بعضها عن بعض، والعبادات عن املعامالت، وأنه ال يفرر
 العمل اخلايل عن القصد لغٌو ال يرتتب عليه حكم وال جزاء. .6
 العمل.من أخلص يف عمله حصل هل مراده حكماً وجزاًء، فعمله يكون صحيحاً، ويرتتب عليه اثلواب إذا حتققت رشوط  .7

 بانليات, وإنما لُك امرئ ما نوىإنما األعمال 
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 حبوط العمل بعدم اإلخالص هلل. .8
نه رصح حتقري ادلنيا وشهواتها لقوهل: )فهجرته إىل ما هاجر إيله( حيث أبهم ما حيصل ملن هاجر إىل ادلنيا، خبالف من هاجر إىل اهلل ورسوهل فإ .9

 بما حيصل هل، وهذا من حسن ابليان وبالغة الالكم.
 املصادر واملراجع:

 ه.1380الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، اتلحفة  -1 
 رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش. -2
 م.2003 - ـه1424ية، الطبعة األوىل، فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام، اململكة العربية السعود -3
 الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الِّباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. -4
 ه.1433رشح األربعني انلووية، للشيخ صالح آل الشيخ، دار احلجاز، الطبعة اثلانية،  -5
 يخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للش -6
 اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. -7
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل،  -8
 .بريوت –بلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ا -9
 تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نرش: دار اهلداية.-10

 (4560) الرقم املوحد:
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وِء، َكَحاِمِل الِمْسِك، »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري  احلديث: إنما َمثَُل اجلَِليِس الصالِح وَجِليِس السُّ
أن حيرق رِي: إما ونَافِِخ الِكرِي، فََحاِمُل الِمْسِك: إما أْن حُيِْذيََك، وإما أْن تَبَْتاَع منه، وإما أن جتد منه ِرحيًا طيبًة، ونَافُِخ الكِ 

 «.ثيابك، وإما أن جتد منه ِرحيًا ُمنْتِنَةً 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -عليه الصالة والسالم-يف هذا احلديث املسلم ىلع رضورة اختيار الصحبة الطيربة، فأخِّب  -صىل اهلل عليه وسلم-َحثَّ رسونلا 
ا، وإما أن تشرتي منه، وإما أن جتد منه راحئة طيبة، أما اجلليس أن مثل اجلليس الصالح كحامل املسك: إما يعطيك منه جمان

 السوء والعياذ باهلل فإنه كنافخ الكري: إما أن حيرق ثيابك بما يتطاير عليك من رشر انلار، وإما أن جتد منه راحئة كريهة.
___________________________ 

 أحوال الصاحلنيالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يب املعروف. •  الِمْسك : الطر
اد انلار.الِكري : ِجَراب من جدل ينفخ به  •  احلدَّ
 تَبْتَاَع : تشرتي. •
 حُيِْذيَك : يعطيك. •
 ُمنْتِنَة : قبيحة متغرية. •

 فوائد احلديث:
 جواز رضب األمثال تلقريب املعىن للسامع. .1
 جواز بيع املسك واحلكم بطهارته. .2
 الرتغيب يف جمالسة من تُِفيد جمالسته فيهما، ويتبع ذلك انتقاء األصدقاء. .3
 ي جمالسته يف ادلنيا وادلين.انليه عن جمالسة من تؤذ .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل  

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ه.1428رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

 ه.1399املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 
ابلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 
 (3127) الرقم املوحد:

 إنما مثل اجلليس الصالح وجليس السوء, كحامل املسك, ونافخ الكري
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قَْسًما، فقلت: يا رسول اهلل لََغرْيُ هؤالء  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: َقَسَم رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عمر عن  احلديث:
لُويِن ولست بِبَاِخلٍ »اكنوا أحق به منهم؟ فقال:  ُويِن أن يسألوين بالُْفْحِش، أو ُيبَخر  «.إنهم َخريَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ما جاءه من مال ىلع ناس وترك آخرين، فقال هل عمر ريض اهلل عنه: أال أعطيت هؤالء  -اهلل عليه وسلمصىل -قسم انليب 
: إنهم أحلوا يلع يف السؤال لضعف إيمانهم، -صىل اهلل عليه وسلم-اذلين لم تعطهم ألنهم أحق من اذلين أعطوا؟ فقال هل انليب 

  إىل ابلخل.وأجلؤوين بمقتَض حاهلم إىل السؤال بالفحش أو نسبيت
 أن يعطي إذ ليس ابلخل من خلقه ومداراًة وتأيلفاً. -صىل اهلل عليه وسلم-فاختار 

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < كرمه صىل اهلل عليه وسلم
اب  احلديث:راوي   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ

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

 معاين املفردات:
 الُفْحش : سوء اخللق. •
 قسما : أي ما يقسم من ماهل الغنائم أو اخلراج أو حنو ذلك. •

 فوائد احلديث:
 والصِّب واحللم واإلعراض عن اجلاهلني.ما اكن عليه صىل اهلل عليه وسلم من عظيم اخللق  .1
 ذم اإلحلاح يف السؤال. .2
 لإلمام أن يعطي املؤلفة قلوبهم من أموال الزاكة واخلمس تأيلفاً لقلوبهم حىت تترشب حب ادلين. .3
 ابلخل ليس من شيم األنبياء وال الصاحلني. .4

 املصادر واملراجع:
 يسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.املسند الصحيح )صحيح مسلم(، تأيلف: مسلم بن حجاج انل 

 تاج العروس من جواهر القاموس، تأيلف: حممد بن حممد الزبيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، انلارش: دار اهلداية.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

اعم  14املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف، مؤسسة الرسالة، ط نزهة 
1407 - 1987. 

 (5807) الرقم املوحد:

 إنهم خريوين أن يسألوين بالفحش, أو يبخلوين ولست بباخل



 

134 
 

من مكة نُريد  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: خرجنا مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب َوقَّاص  احلديث:
ا كنَّا قريبا من َعْزَوَراَء نَزل ثم رفع يديه َفَداَع اهلل َساعة، ثم َخرَّ ساجدا، َفَمَكَث طويال، ثم قام فرفع ي ديه املدينة، فلمَّ

يِت، فََخَررُْت ساجدا لَريبر »وقال:  -فعله ثالثا  -َخرَّ ساجدا  ساعة، ثم مَّ
ُ
يِت، فأعَطاين ثُلَُث أ مَّ

ُ
إين َسألت ريب، وََشَفْعُت أل

يِت، فََخَررُْت ساجًدا لَريبر شكرا، ثم رَفْعُت رأيس، مَّ
ُ
يِت، فأعطاين ثُلَُث أ مَّ

ُ
ُت فََسألْ  شكًرا، ثم رَفْعُت رأيس، فََسألُْت َريبر أل

عطاين اثلُّلَث اآلخر، فََخَررُْت َساِجًدا لَِريبر 
َ
يِت، فأ مَّ

ُ
 «.َريبر أل

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

من مكة ذاهبني إىل املدينة، فلما كنا قريبني من موضع  -صىل اهلل عليه وسلم-: خرجنا مع انليب -ريض اهلل عنه-قال سعد 
 -سبحانه وتعاىل-عن راحلته، ثم رفع يديه فداع اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-عزوراء نزل انليب بني مكة واملدينة يقال هل 

-ساعة، ثم سقط بعزمة ساجدا، وأطال يف سجوده، ثم قام من سجوده فرفع يديه لدلاعء ساعة مرة أخرى، ثم خر ساجًدا هلل 
وشفعت ألميت، فأعطاين بادلاعء األول أن يدخل  -ىلسبحانه وتعا-، ففعل ذلك ثالث مرات، وقال: إين سألت ريب -عزَّ وجل

شكرا، ثم رفعت رأيس من سجدة الشكر، فسألت ريب وشفعت ألميت؛  -عز وجل-ثلث أميت اجلنة، فخررت ساجدا لريب 
فأعطاين ثلث أميت أن يدخلوا اجلنة، فخررت ساجدا لريب شكرا، ثم رفعت رأيس من السجدة اثلانية، فسألت ريب وشفعت 

 .-سبحانه-فأعطاين اثللث اآلخر أن يدخلهم اجلنة، فخررت ساجدا لريب سجدة ثاثلة شكرا هل  ألميت
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعءاتلصنيف: 
 الشفاعة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -اهلل عنهريض -سعد بن أيب وقَّاص  راوي احلديث:
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 عزوراء : اسم موضع قريب من مكة. •
 نزل : توقف عن السري ونزل عن راحلته. •
 ساعة : فرتة من الزمن. •
 خر ساجًدا : هبط بنشاط إىل األرض بقصد السجود. •
 مكث : أقام يف سجوده. •
 الشفاعة، ويه: السؤال عن اتلجاوز عن اذلنوب واجلرائم.شفعت : من  •

 فوائد احلديث:
 استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة هل أو لغريه. .1
 يستحب تكرار سجود الشكر، لكما جتددت انلعمة أو اندفعت نقمة. .2
 ىلع أمته. -صىل اهلل عليه وسلم-شفقته  .3
 وىلع أمته. -ىل اهلل عليه وسلمص-ىلع انليب  -تعاىل-مزيد فضل اهلل  .4
 أن الطهارة ليس رشطا يف سجود الشكر؛ ألن اإلخبار بما يرَُسُّ يغلب عليه ُعنرْص الُمفاجأة، فإن ذهب وتطهر فات حمله. .5
 بشارة بأن مجيع املؤمنني ال خيدلون يف انلار. .6
 استحباب رفع ايلدين عند ادلاعء. .7

ِِت, فََخَرْرُت ساجًدا لَريبر شكرًا, ثم رَفْعُت رأيس, فََسألُْت َريبر إين َسألت ريب, َوَشَفْعُت  مَّ
ُ
ِِت, فأعَطاين ثُلَُث أ مَّ

ُ
أل

عطاين الُّ 
َ
ِِت, فأ مَّ

ُ
ِِت, فََخَرْرُت ساجًدا لَريبر شكرا, ثم رَفْعُت رأيس, فََسألُْت َريبر أل مَّ

ُ
ِِت, فأعطاين ثُلَُث أ مَّ

ُ
لَث أل

 ِجًدا لَِريبر اآلخر, فََخَرْرُت َسا
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 ِّب، فإن تأَخر عن السجود بما ُيَعدُّ فاصاًل فال ترُشع حينئذ لفوات حملها.أن سجدة الشكر ىلع الفور، أي: عند سماع اخل .8
 املصادر واملراجع:

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل،  
 ه.1397الرسالة، الطبعة األوىل، نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة 

 ه.  1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 
 ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.           

 ه.    1426رشح رياض الصاحلني: تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 م.1985، مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل اتلِّبيزين، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    سنن أيب داود، تأيلف: سليمان   بن األشعث السر
 ه.1423تطريز رياض الصاحلني، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، انلارش: دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 

 (3708) الرقم املوحد:
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يف َسَفٍر،  -اهلل عنهريض -قال: َخرَجُت مَع َجِرير بِن َعبِد اهلل ابَلَجيِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
نَْصاَر تَْصنَُع بِرَُسوِل اهلل 

َ
يُت األ

َ
َشيئًا آيَلُت ىلَعَ  -صىل اهلل عليه وسلم-فَاَكَن خَيُْدُمِِّن، فُقلُت هَلُ: ال تْفَعل، فَقال: إِينر َقْد َرأ

حًدا ِمنُْهم إاِلَّ َخَدْمتُه.
َ
ْصَحَب أ

َ
ْن اَل أ

َ
 َنْفِِس أ

 صحيح. درجة احلديث:
 إلمجايل:املعىن ا

اكن يف سفر فجعل خيدم رفقته وهم من األنصار،  -ريض اهلل عنه-فيه أنه  -ريض اهلل عنه-حديث جرير بن عبد اهلل ابلجيل 
صىل اهلل -وهو أصغر سنًّا منه، فقيل هل يف ذلك، يعِّن: كيف ختدمهم وأنت صاحب رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ومنهم أنس 
 ؟-عليه وسلم

شيئًا؛ حلفت ىلع نفِس أال أصحب أحدا منهم إال خدمته،  -صىل اهلل عيه وسلم-رأيت األنصار تصنع برسول اهلل فقال: إين 
، فإكرام أصحاب الرجل إكرام للرجل، واحرتامهم احرتام هل، وهلذا -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا من إكرام من يكرم انليب 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-إكرام هؤالء من إكرام انليب  -ريض اهلل عنه-جعل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 فضائل األنصار.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

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

 معاين املفردات:
 خيدم أنساً مع ِصَغر سنره عنه. -ريض اهلل عنه-فاََكَن خَيُْدُمِِّن : اكن َجِرير بِن َعبِد اهلل ابَلَجيِل  •
نَْصاَر : اسم خاصٌّ يطلق ىلع أوالد األوس واخلزرج، وهو اسم إساليم. •

َ
 األ
 آيَلُت : أقسمت. •

 فوائد احلديث:
 وفضلهم. -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع صحابة رسول اهلل  .1
 توقري الكبري واحرتامه. .2
 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضائل األنصار وسبقهم وخدمتهم لرسول اهلل  .3
وإحسانه إىل من انتسب إىل قوٍم أحسنوا إيله مع أن جرير اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-وفضيلته، وإكرامه للنيبَّ  -ريض اهلل عنه-تواضع جرير  .4

 سيًدا يف قومه.
 املصادر واملراجع:

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

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

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

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

 (3043) الرقم املوحد:

شيًئا آيلت ىلع نفيس أن ال أصحب أحًدا  -صَّل اهلل عليه وسلم-إين قد رأيت األنصار تصنع برسول اهلل 
 منهم إال خدمته
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َ بكم كما اكن رسول اهلل إين ال »أنه قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث: َصيلر
ُ
 -صىل اهلل عليه وسلم-آلُو أن أ

نَس يصنع شيئا ال أراكم تصنعونه: اكن إذا رفع رأسه من الركوع اْنتََصَب قائما، حىت يقول 
َ
يَُصيلر بنا، قال ثابت فاكن أ

ْجَدِة مكث، حىت يقول القائل: قد نَِِسَ  ، وإذا رفع رأسه من السَّ  .«القائل: قد نَِِسَ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يصىل بنا،  -صىل اهلل عليه وسلم-يقول إين سأجتهد فال أقرَص أن أصيل بكم كما اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-اكن أنس 
 تلقتدوا به، فتصلوا مثله.

ن يطيل القيَام بعد الركوع، قال ثابت ابلناين: فاكن أنس يصنع شيئا من تمام الصالة وحسنها، ال أراكم تصنعون مثله،اك
قد نََِس أنه يف القيام  -من طول قيامه-واجللوس بعد السجود، فاكن إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حىت يقول القائل 

 : قد نِس أيضا.-من طول جلوسه-اذلي بني الركوع والسجود، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حىت يقول القائل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة

 االعتصام بالسنة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

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

 معاين املفردات:
 ال آلُو : ال أقرص والغرض حث انلاس ىلع األخذ بما يفعل. •
 اكنوا خيففون القيام بعد الركوع واجللوس بني السجدتني.ال أراكم : اخلطاب ألهل زمان ثابت اذلين  •
 انتصب : وقف. •
 نَِِسَ : ذهل عن اهلوي إىل السجود أو السجدة األوىل. •
 مكث : بيق جالسا. •
 الركوع : احنناء الظهر. •
 السجدة : اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني. •
.يقول  •  القائل : يظن املأموم أنه قد نَِِسَ

 فوائد احلديث:
 .-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية تطويل القيام بعد الركوع، وتطويل اجللوس بعد السجود، وأنه فعل انليب  .1
 حرص الصحابة ىلع اتلمسك بالسنة، وحث انلاس عليها. .2

 املصادر واملراجع:
 م.2006 - ـه1426الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة  

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

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

 جيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل.تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انل
 (3227) الرقم املوحد:

َ بكم كما اكن رسول اهلل  َصِلر
ُ
 يَُصِلر بنا -صَّل اهلل عليه وسلم-إين ال آلُو أن أ
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 «.واحلسَد، فإن احلسد يأكل احلسناِت، كما تأكل انلاُر احلََطَب إيَّاكم »ريض اهلل عنه مرفواعً: -عن أيب هريرة  احلديث:
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 احلديث فيه حتذير من احلسد، وأن وجوده يذهب احلسنات، ويبطل ثوابها، كما تأكل انلار احلطب فتجعله رماًدا.
___________________________ 

 واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةالفضائل اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 احلسد : تمِّن زوال انلعمة عن املحسود. •

 فوائد احلديث:
 الكبائر؛ ألنه يذهب باحلسنات ويبطلها برسعة.حتريم احلسد، وأنه من  .1
 احلسد اذلي نىه عنه هو أن يرى نعمة اهلل عند آخر، فيتمىن زواهلا منه، فهذا هو احلسد املذموم. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط 

مة.الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكَّ
 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

 .بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 
 (5342) الرقم املوحد:

 إيَّاكم واحلسد, فإن احلسد يأكل احلسنات, كما تأكل انلار احلطب
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، فإن الظنَّ أكذُب »قال: -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: إيَّاكم والظنَّ
 «.احلديث

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف احلديث حتذير من الظن اذلي لم ينُب ىلع ديلل، حبيث يعتمد اإلنسان ىلع هذا الظن الُمجرد ويبِّن عليه األحاكم، وأن هذا 
خالق، وأنه من أكذب احلديث ألن الظان إذا اعتمد ىلع ما ال يُعتمد عليه وجعله أصال وجزم به صار كذباً من مساوئ األ

 بل أشد الكذب.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
 -اهلل عنهريض -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 إياكم والظن : أسلوب حتذير، ومعناه: حذروا أنفسكم من الظن، واحذروا الظن. •
 الظن : هو اتلهمة، وهو ظن السوء باملسلم من غري برهان. •

 فوائد احلديث:
 ديلل.اتلحذير من الظن اذلي لم ينُب ىلع  .1
 ال يُض الظن الِسء بمن ظهرت منه عالماته، كأهل السوء والفسوق. .2
 املراد اتلحذير من اتلهمة اليت تستقر يف انلفس، ومن اإلرصار عليها، أما ما يعرض يف انلفس وال يستقر فهذا ال يُكلف به. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428، 1الفوزان، دار ابن اجلوزي، طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  

مة، الطبعة اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 م.2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 

 ه.1422، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط صحيح ابلخاري
 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.

 (5332) الرقم املوحد:

, فإن الظنَّ أكذب احلديث  إيَّاكم والظنَّ
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دَلُّ  »: -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
َ
ْبَغُض الررَجاِل ِإىل اهلِل األ

َ
أ

 «.اخلَِصمُ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 يبغض شديد اخلصومة ودائم اخلصومة اذلي ال يقبل االنقياد للحق. -تبارك وتعاىل-إن اهلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

 -عنهماريض اهلل -اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

دَلَّ هو الشديد اخلصومة، اذلي ال يقبل احلق ويديع ابلاطل. •
َ
 األدل : األ

 اخلَِصم : أي دائم اخلصومة أو شديد اخلصومة، فهو خيصم غريه بابلاطل. •
 فوائد احلديث:

 اخلصومة واجلدل.يبغض الرجل كثري  -تعاىل-أن اهلل  .1
أن اذلي حياج عن حق هل وهو مظلوم بطريق احلجاج الرشيع، وأصول املرافعات الرشعية، فهذا ال بأس به، وال تدخل يف باب اخلصومات  .2

 املذمومة.
 أن اإلنسان إذا خاصم فإنه البد أن تكون عنده بينة، يلتوصل إىل حقه، وال يشد يف اخلصومة. .3
 تلغليب وإال فإن املرأة مثل الرجل يف احلكم.)أبغض الرجال( هذا من باب ا .4
 أن اذلي يغلب غريه وخيصمه لكن باحلق فهذا حق وصاحبه حمبوب عند اهلل غري مبغوض. .5
 .-سبحانه-ىلع الوجه الالئق به  -عزو جل-يف احلديث إثبات صفة ابلغض هلل  .6

 املصادر واملراجع:
 السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة  

 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.

 ام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.منحة العالم يف رشح بلوغ املر
 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.

 (5474) الرقم املوحد:

دَلُّ  اخلَِصمُ 
َ
ْبَغُض الررَجاِل إىِل اهللِ األ

َ
 أ
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أحب الالكم إىل اهلل »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن َسُمرة بن ُجنَْدب  احلديث:
يرِهنَّ بدأت: ُسبَْحاَن اهلل، واحلمد هلل، وال 

َ
 «.هلإ إال اهلل، واهلل أكِّبأربع ال يَُُضُّك بِأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع فضل هذه اجلمل األربع، وأنها من أحب الكم البرش إىل اهلل تعاىل، الشتماهلا ىلع أمور عظيمة، ويه تزنيه 
أن فضلها وحصول ثوابها ال يقتيض اهلل تعاىل، ووصفه بكل ما جيب هل من صفات الكمال، وإفراده بالوحدانية واألكِّبية، و

 ترتيبها كما جاءت يف احلديث.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر املطلقةاتلصنيف: 
 ادلعوات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-َسُمرة بن ُجنَْدب  راوي احلديث:
 مسلم.رواه  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ِ : التسبيح: هو اتلزنيه، معناه تزنيهاً لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات. •  ُسبَْحاَن اَّللَّ
ِ : اتلحميد: هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته  •  وتعظيمه.احْلَْمُد َّلِلَّ
ُ : هذه يه لكمة اتلوحيد، ومعناها ال معبود حبق إال اهلل تعاىل. •  َواَل إهَلَ إالَّ اَّللَّ
ْكَِّبُ : اتلكبري يعِّن اتلعظيم، أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء. •

َ
ُ أ  اَّلَلَّ

 فوائد احلديث:
 إثبات املحبة هلل عزو جل، وأنه حيب األعمال الصاحلة. .1
  غريها، وأنها أحب إىل اهلل.رشف هذه اللكمات األربع ىلع .2
 احلث ىلع لزوم هذه اللكمات األربع، ألن العبد إذا علم بمحبة اهلل ليشء لزمه وحافظ عليه. .3
 تيسري الرشع ىلع انلاس "ال يُضك بأيهن بدأت". .4

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

 األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. توضيح
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.

صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ 
 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.

 (5475) الرقم املوحد:

ت: ُسْبَحاَن 
ْ
يرِهنَّ بََدأ

َ
ْرَبٌع, اَل يرَُضُّك بِأ

َ
ِ أ ِم إىَل اَّللَّ َحبُّ الْلََكَ

َ
ْكَِّبُ أ

َ
ُ أ , وَاَّلَلَّ ُ ِ, َواَل إهَلَ إالَّ اَّللَّ َْمُد َّلِلَّ ِ, وَاحلْ  اَّللَّ
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فيما حَييِْك عن ربه تبارك وتعاىل، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
نَّ هل»

َ
ْذنََب َعبِْدي َذْنبًا، َفَعِلَم أ

َ
ْذنََب َعبٌْد َذْنًبا، فقال: امهلل اْغِفْر يل َذنيِْب، فقال اهلُل تبارك وتعاىل: أ

َ
نَْب، َربًّا  أ َيْغِفُر اذَلَّ

ْذنََب َعبِْدي َذْنًبا، 
َ
ْي رَبر اْغِفْر يل َذنيِْب، فقال تبارك وتعاىل: أ

َ
ْذنََب، فقال: أ

َ
نِْب، ثم اَعَد فَأ ُخُذ باذلَّ

ْ
نَّ هل َربًّا، َيْغِفُر وَيأ

َ
َفَعِلَم أ

نِْب، َقْد َغَفْرُت ِلَعبِْدي فَلْيَْفَعْل ما َشا ُخُذ باذلَّ
ْ
نَْب، وَيأ  «ءَ اذلَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

إذا فعل العبد ذنبا، ثم قال: امهلل اغفر يل ذنيب، يقول اهلل تبارك وتعاىل: فعل عبدي ذنبا، فعلم أن هل ربا يغفر اذلنب، فيسرته 
وتعاىل: فعل عبدي ذنبا، فعلم أن ويتجاوز عنه، أو يعاقب عليه، ثم اعد فأذنب، فقال: يا رب اغفر يل ذنيب، فقال اهلل تبارك 

هل ربا يغفر اذلنب، فيسرته ويتجاوز عنه، أو يعاقب عليه، قد غفرت لعبدي، فليفعل ما شاء من اذلنوب ويتبعها باتلوبة 
 الصحيحة، فما دام يفعل هكذا، يذنب ويتوب أغفر هل، فإن اتلوبة تهدم ما قبلها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكراتلصنيف: 

 الرجاء. -الرقاق موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يسرته، ويتجاوز عنه.يغفر اذلنب : أي:  •
 يأخذ باذلنب : أي: يعاقب عليه إن شاء. •
 فليفعل ما شاء : أي: ما دام يفعل هكذا، يذنب ويتوب أغفر هل، فإن اتلوبة تهدم ما قبلها. •

 فوائد احلديث:
 عظيم فضل اهلل ورمحته ىلع عباده ما داموا يعتقدون أن ربهم بيده مقايلدهم إن شاء غفر وإن شاء اعقب. .1
 اتلوبة الصحيحة تكفر اذلنب. .2
م يرص املؤمن باهلل تعاىل يصفو قلبه باتلوبة ويأمل بعفو ربه، فيبادر إىل الصالح وعمل اخلري، وإن وقع منه ذنب استدرك ىلع نفسه باتلوبة ول .3

 ىلع املعصية.
اب عن اجلميع توبة واحدة بعد مجيعها صحت لو تكرر اذلنب من العبد مائة مرة أو أكرث وتاب يف لك مرة؛ قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو ت .4

 توبته.
 املصادر واملراجع:

 - ـه1428عة: األوىل، الطب الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق  
 م.2007

 دار الكتاب العريب.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش 
 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
 حممود حممد الطنايح. -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399وت، بري -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية 

 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (4817) الرقم املوحد:

نَّ هل
َ
ْذنََب َعْبِدي َذْنًبا, َفَعلَِم أ

َ
ْذنََب َعْبٌد َذْنًبا, فقال: امهلل اْغِفْر يل َذنيِْب, فقال اهلُل تبارك وتعاىل: أ

َ
َربًّا َيْغِفُر  أ

ُخُذ 
ْ
نَْب, ويَأ نِْب اذَلَّ  باذلَّ
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بعث أبا عبيدة بن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عمرو بن عوف األنصاري  احلديث:
ْزَيِتَها، فَقِدم بماٍل من ابلحرين، فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة، فََوافَْوا  -ريض اهلل عنه-اجلراح  إىل ابلحرين يأيت جِبِ

انرصف، َفتََعرَُّضوا هل،  -صىل اهلل عليه وسلم-فلما صىل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-صالة الفجر مع رسول اهلل 
م رسول اهلل  ُظنُُّكْم َسِمعتم أن أبا عبيدة قَِدم بيشٍء من ابلحرين؟»حني رآهم، ثم قال:  -ه وسلمصىل اهلل علي-فتَبسَّ

َ
« أ

ُكم، فواهلل ما الَفقَر أخىش عليكم، ولكِّن أَخىش أن تُبَْسط »فقالوا: أجل، يا رسول اهلل، فقال:  لوا ما يرَُسُّ أبرشوا وأمر
 «.ا كما َتنَافسوها، َفتُْهِلَكُكم كما أْهلََكتُْهمْ ادلنيا عليكم كما بُِسَطت ىلع من اكن قبلكم، فتََنافسوه

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بعث انليب صىل اهلل عليه وسلم أبا عبيدة ريض اهلل عنه إىل ابلحرين يلأخذ منهم اجلزية، فلما قدم أبو عبيدة ريض اهلل عنه 
اهلل عليه وسلم فاجتمعوا عنده صىل اهلل عليه وسلم يف صالة الفجر، فلما املدينة، وسمع األنصار بذلك، جاءوا إىل انليب صىل 

 انرصف من الصالة تعرضوا هل فتبسم عليه الصالة والسالم؛ ألنهم جاءوا متشوفني للمال.
 ا.فقال هلم: لعلكم سمعتم بقدوم أيب عبيدة من ابلحرين؟ قالوا: أجل يا رسول اهلل. سمعنا بذلك يعِّن وجئنا نلنال نصيبن

 فبرشهم انليب صىل اهلل عليه وسلم بما يرسهم.
وأخِّبهم عليه الصالة والسالم أنه ال خياف عليهم من الفقر؛ ألن الفقري يف الغالب أقرب إىل احلق من الغِّن، ولكنه خيىش 

وأكرث، بأي طريق حيصل منه أن تفتح عليهم ادلنيا؛ فيقعون يف اتلنافس فيها، وال يكيف املرء حينئذ ما يأتيه، بل يريد أكرث 
ىلع املال، ال يبايل حبالل وال حرام، وال شك أن هذا من اتلنافس املذموم املؤدي إىل اإلقبال ىلع ادلنيا وابلعد عن اآلخرة، 

 فيهلك كما هلك من اكن قبلهم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < شفقته صىل اهلل عليه وسلم

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن عوف األنصاري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 بعث : أرسل. •
 للكتايب عليه لذلمة.اجلزية : املال اذلي يعقد  •
 فََوافَوا : اجتمعوا وحُضوا. •
 فتعرضوا هل : سألوه باإلشارة دون ترصيح . •
 أملوا : من األمل: أي الرجاء، معناه: اإلخبار حبصول املقصود. •
 تبسط : توسع. •
 فتنافسوها : اتلنافس: املسابقة إىل اليشء وكراهة أخذ غريه هل، وهو أول درجات احلسد. •
 بدينكم. فتهلككم : فتذهب •

 فوائد احلديث:
 حتذير من فتحت عليه ادلنيا من سوء اعقبتها ورش فتنتها. .1
مقاتلة اتلنافس يف ادلنيا قد جير اإلنسان إىل فساد يف ادلين؛ ألن املال مرغوب فيه فرتتاح انلفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة املقتضية لل .2

 املفضية إىل اهلالك.
 اة ادلنيا وشهواتها وعدم اتلنافس فيها.عدم االطمئنان إىل زخارف احلي .3
 جواز مصاحلة أهل الكتاب ىلع اجلزية واملجوس يُسن فيهم سنة أهل الكتاب. .4

ُظنُُّكْم َسِمعتم أن أبا عبيدة قدم بيشٍء من اِلحرين
َ
 أ



 

144 
 

 ينبيغ ىلع العامل أن يأيت باملال مجيعه إىل إمام املسلمني يلرصفه كما أمر اهلل تعاىل. .5
يصلحها، فقد عرف ما يريد األنصار فبرشهم وأملهم تلطمنئ نفوسهم رسوخ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف معاجلة انلفوس البرشية بما  .6

 وتسكن قلوبهم ملا أرادت، فال يضطرب إيمانها وال خياجلها شك وقلق.
 جواز احللف من غري استحالف. .7

 املصادر واملراجع:
 انلجاة.صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق  - 
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -لرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة ا -
 ه.1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار -
 ه.1425الطبعة الرابعة -عرفة امل
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 .1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي: دار إحياء الرتاث العريب  -

 (3768) الرقم املوحد:
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فَْرى الِفَرى أن يُِرَي الرجل عينيه »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث:
َ
أ

 «.ما لم تََرَيا
 صحيح. احلديث:درجة 

 املعىن اإلمجايل:
يع اإلنسان أنه رأى شيئًا يف منامه أو يقظته وهو يف احلقيقة  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انليب  أن من أكذب الكذب أن يدَّ

اإلنسان يف منامه اكذب يف دعواه هذه؛ ألنه لم ير شيئًا، والكذب يف رؤيا املنام أعظم من الكذب يف رؤيا ايلقظة؛ ألن ما يراه 
، أما -تعاىل-إذا اكنت رؤيا، وذلك بواسطة امللك، فالكذب يف هذه احلالة كذب ىلع اهلل  -تعاىل-من الرؤى إنما هو من اهلل 

 األحالم فتكون من الشيطان، وحديث انلفس من انلفس، فما يراه انلائم ىلع هذه األنواع اثلالثة.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الرؤيا اتلصنيف:
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 شيئًا يف املنام، وهو لم ير شيئًا.أفرى الفرى : أكذب الكذبات، والِفَرى مجع فِْرية، ومعناه: أشد الكذب أن يقول اإلنسان: رأيت  •

 فوائد احلديث:
 اتلحذير من اختالق الصور الاكذبة يف ايلقظة واملنام. .1
 ، فالكذب فيها أعظم من الكذب يف رؤيا ايلقظة.-تعاىل-الكذب يف رؤيا املنام كذب ىلع اهلل  .2

 املصادر واملراجع:
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب  - 
 ه1418الطبعة األوىل،  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407عة الرابعة عرش، بريوت، الطب-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة. -
 ه1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق  -

 املعرفة 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (6979) الرقم املوحد:

ْفَرى الِفَرى أن يُرَِي الرجل عينيه ما لم تََريَا
َ
 أ
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 اهلُل َعلَيِْه َصىلَّ -َقاَل: قَاَل رسوُل اَّللَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-موىل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه -عن ثوبان  احلديث:
أفضل دينار ينُِفُقُه الرجل: دينار ينفقه ىلع عياهل، ودينار ينفقه ىلع َدابَِّتِه يف سبيل اهلل، ودينار ينفقه ىلع أصحابه »َ: -وَسلَّم

 «.يف سبيل اهلل
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ينفقه ىلع عياهل، وهم لك من يعوهل، أي يتوىل معيشته من ابن وبنت أفضل األموال اليت ينفقها الرجل يف سبيل اخلري، ماٌل 
من جهاد وغريه، ومال ينفقه ىلع أصحابه  -عز وجل-وزوجة وخادم وغري ذلك، ومال ينفقه ىلع دابته اليت حتمله يف طاعة اهلل 

 ، والقول اآلخر أن )يف سبيل اهلل( هو اجلهاد فقط.-عز وجل-يف طاعة اهلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال اجلوارح

 اجلهاد )باب انلفقة يف سبيل اهلل(.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -يض عنهصىل اهلل عليه وسلم ور-ثوبان موىل رسول اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ينفقه الرجل : يدفعه يف سبيل اخلري، ويشمل املرأة أيضا، لكنه خرج خمرج الغالب. •
 عياهل : من تلزمه نفقتهم. •
 دابته : اليت يركب عليها، أو اليت حُيمل عليها يف اجلهاد. •
 .-تعاىل-يركبون معه يف سبيل اهلل ىلع أصحابه : اذلين  •

 فوائد احلديث:
 ترتيب انلفقة يف الفضل ىلع الوجه اذلي ذكر، وبيان أولوية انلفقة ىلع العيال يف الفضل ىلع غريها. .1

 املصادر واملراجع:
 ه.1417الطبعة األوىل، صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض،  

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  

 ه.1425يحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون ش
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، 

 ه.1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
 (3267) الرقم املوحد:

ْفَضُل ِديَناٍر ُيْنِفُقُه 
َ
 الرَُّجُل: ِديَناٌر ُيْنِفُقُه ىلع ِعَياهِلِ, وِديَناٌر ُيْنِفُقُه ىلع َدابَّتِِه يِف َسبِيِل اهللِ, وِديَناٌر ُيْنِفُقُه ىلعأ

ْصَحابِِه يف َسبِيِل اهللِ 
َ
 أ
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ِ أْكرَثُ َما »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: يُْدِخُل اجْلَنََّة َتْقَوى اَّللَّ
 «.وَُحْسُن اخْلُلُِق 

 حسن صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف احلديث ديلل ىلع فضل اتلقوى، وأنها سبب دلخول اجلنة، وكذلك فضل حسن اخللق وأن هذين األمرين "اتلقوى وحسن 
 اخللق" من أعظم وأكرث األسباب اليت تدخل العبد اجلنة.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
ِ : اتلقوى: من أحسن تعاريفها: يه العمل بطاعة اهلل، ىلع نور من اهلل، ترجو ثواب اهلل، وترك معصية اهلل، ىلع نور من • اهلل، خمافة  َتْقَوى اَّللَّ

 عقاب اهلل.
 فوائد احلديث:

 أن دخول اجلنة يكون بأسباب وأعمال ذكرها الشارع. .1
 نة أسباب متعلقة باهلل ومنها يف احلديث: )تقوى اهلل(، وأسباب متعلقة باخلَلق ومنها يف احلديث: )حسن اخلُلق(.أن من أسباب دخول اجل .2
 يف احلديث ديلل ىلع فضيلة اتلقوى، وأنها سبب دلخول اجلنة. .3
 فضل حسن اخللق ىلع كثري من العبادات وأنه كذلك من أسباب دخول اجلنة. .4

 املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، ط رشكة مكتبة  

 .مرص –ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 .الرياض –صحيح الرتغيب والرتهيب، ملحمد نارص ادلين األبلاين، ط مكتبة املعارف 

 توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.
 ن اجلوزي، الطبعة األوىل.منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار اب

، الطبعة تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان
 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.

 (5476) الرقم املوحد:

ُلُقِ  ِ وَُحْسُن اخلْ َنََّة َتْقَوى اَّللَّ ْكََثُ َما يُْدِخُل اجلْ
َ
 أ
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وا بـ )يَاذا اجلاََلِل واإلْكراِم(»: -اهلل عليه وسلمصىل -َقاَل: َقاَل رُسوُل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:  «.أِلظُّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أمر)ألظوا(، بمعىن: الزموا هذه ادلعوة وأكرثوا منها، فاملراد: داوموا ىلع قولكم ذلك يف داعئكم واجعلوه ىلع 
 لسانكم 

 وقد اشتمل ىلع اسم من أسماء اهلل قيل إنه االسم األعظم، لكونه يشمل مجيع صفات الربوبية واأللوهية.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكراتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة

 الصفات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -عنهريض اهلل -أ

 مالحظة: رواية النسايئ وأمحد عن ربيعة بن اعمر. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ألظوا : بكرس الالم وتشديد الظاء املعجمة، معناه: الزموا هذه ادلعوة وأكرثوا منها. •
 استحقها ذلاته.صفة  -تعاىل-اجلالل : استحقاق اهلل وصف العظمة عزاً وتكِّباً؛ فجالهل  •
 اإلكرام : أخص من اإلنعام، إذ اإلنعام قد يكون ىلع غري املكرم اكلعايص، واإلكرام ملن حيبه ويعزه. •

 فوائد احلديث:
 ووصفه بصفات الكمال. -تعاىل-احلث ىلع اإلكثار من ادلاعء بهذه اللكمات الواردة؛ ملا فيها من اثلناء اتلام هلل  .1
 هلل.من آداب ادلاعء اثلناء ىلع ا .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  - 
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -
 ه.1430الطبعة األوىل،  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا  -

رشكة مكتبة ومطبعة  -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
 م.1975 - ـه1395ة، مرص، الطبعة: اثلاني -مصطىف ابلايب احلليب 

 (3167) الرقم املوحد:

وا بـ ياذا اجلالل واإلكرام لِظُّ
َ
 أ
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نَبرئُكم »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه  -عن أيب  بَْكَرةَ  احلديث:
ُ
ال أ

َ
ْكَِّبِ الَْكبَائِر؟أ

َ
 -«بِأ

اُك بِاهلل َوُعُقوُق الوادلين، واكن ُمتَِّكئاً فََجلس، َوَقال: أال َوقَْوُل الزور، وَشَهاَدُة »قُلْنَا: بىَل يا رسول اهلل، َقاَل:  -ثاَلثا اإِلرْشَ
ور رُها حىت ُقلنَا: يَلْتَه َسَكت.«الزُّ  ، فَما زال يَُكرر

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

قال ألصحابه: أال أنبئكم أي أخِّبكم بأكِّب الكبائر فذكر هذه اثلالث اليت يه اإلرشاك  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
باهلل، وهو اعتداء ىلع مقام األلوهية، وأخٌذ حلقه سبحانه وتعاىل، وإعطاؤه ملن ال يستحقه من املخلوقني العاجزين، وعقوق 

ة للك قول ُمزوَّر ومكذوب يراد به انتقاص الوادلين ذنب  فظيع؛ ألنه ماكفأة لإلحسان باإلساءة ألقرب انلاس، وشهادة الزور اعمَّ
 َمن وقع عليه بأخذ من ماهل أو اعتداء ىلع عرضه أو حنو ذلك.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص
 -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثلقيف  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
ال أخِّبكم •

َ
 أال أنبئكم : أ

 يسويه برب العاملني.اإلرشاك باهلل : هو اختاذ العبد من دون اهلل ندا  •
 وَُعقوق الَْوادلين : اإلساءة إيَِلِهما. •
ْن يَْسُكت إِْشَفاقاً َعلَيِْه ملا رأينا من انْزاعجه. •

َ
 يَلْتَُه َسَكَت : َتَمنَيْنَا أ

 فوائد احلديث:
 يؤخذ من هذا احلديث إبالغ األحاكم الرشعية بطريقة العرض "أال أنبئكم". .1
ألنه جعله صدر الكبائر وأكِّبها، ويؤكد هذا قوهل تعاىل }إن اهلل ال َيْغِفُر أن يرَشَك به َوَيْغِفُر َما دوَن ذلَِك لَِمْن أن أعظم اذلنوب الرشك باهلل،  .2

 يَشاء{.
 .-تعاىل-عظم حقوق الوادلين، إذ قرن حقهما حبق اهلل  .3
 املستوى األخاليق أو غري ذلك من مظاهر احلياة االجتماعية.خطورة شهادة الزور، وآثارها السيئة ىلع حياة املجتمع املسلم؛ سواء ىلع  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط - 
 ه. 1423إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا -

 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 .1414، دار علماء السلف، 2لنجيم، طتأسيس األحاكم ل -
 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط -
،  مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط -

 ه. 1426بعني، القاهرة،  مكتبة اتلا -األمارات 
 ه.1422، وزارة الشؤون اإلسالمية، 2أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة انلاجية املنصورة حلافظ بن أمحد احلكيم، حتقيق: حازم القايض، ط  -

 (2941) الرقم املوحد:

ْكَِّبِ الَكَبائِرِ 
َ
نَبرئُكْم بِأ

ُ
ال أ

َ
 أ
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ْصَحابِِه، فََجاَء  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
َ
ُكُل َطَعاًما يف ِستٍَّة ِمْن أ

ْ
يَأ

، فقال رسوُل اهلِل  َكلَُه بِلُْقَمتَنْيِ
َ
، فَأ ْعَرايِبٌّ

َ
َما »: -صىل اهلل عليه وسلم-أ

َ
 «.إِنَُّه لَْو َسىمَّ لََكَفاُكمْ أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-يأكل مع ستة من أصحابه، فجاء أعرايب فدخل معهم فأكل ابلايق بلقمتني، فقال انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
لكه بلقمتني، ولم يكفه، وهذا يدل ىلع أن اإلنسان : أما إنه لو سىم لكفاكم، لكنه لم يَُسمر فأكل ابلايق -صىل اهلل عليه وسلم

 إذا لم يَُسمر نُزَِعت الِّبكة من طعامه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 الرتمذي وابن ماجه وأمحد.رواه  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 يف ستة : أي: مع ستة. •
 بلقمتني : اللقمة: ما يهيئه اإلنسان من الطعام بللعه. •
 لكفاكم : ألغناكم واستغنيتم به عن غريه، بأن يبارك اهلل فيه فتأكلون ويأكل ويكيف اجلميع. •

 فوائد احلديث:
 اهلل يبارك يف الطعام إذا ذكر اسم اهلل عليه، وأن الِّبكة تُرفع برتك التسمية عليه.أن  .1
 جواز املشاركة يف الطعام بعد أخذ اإلذن منهم. .2
 استحباب االجتماع ىلع الطعام وإن اكن قلياًل. .3

 املصادر واملراجع:
رشكة مكتبة ومطبعة -مد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض سنن الرتمذي ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحم - 

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

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

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
-مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو-مصطىف ابلغا-اض الصاحلني، تأيلف مصطىف سعيد اخلننزهة املتقني برشح ري -

 .1407 عرشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت 
 .1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل  -
دار املعرفة للطباعة والنرش -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-املؤلف: حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –واتلوزيع، بريوت 
 انلارش: دار ادلعوة.-/ أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد انلجار( )إبراهيم مصطىف -املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة-املعجم الوسيط-
 .األبلاين ادلين نارص حممد وحققه اخترصه -األردن –عمان  -حممد بن عيىس الرتمذي، انلارش: املكتبة اإلسالمية  -خمترص الشمائل املحمدية -

 (4209) الرقم املوحد:

َما 
َ
 إِنَُّه لَْو َسَّمَّ لََكَفاُكمْ أ
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مَرنا رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الِّباء بن اعزِب  احلديث:
َ
بَِسبٍْع، َوَنَهانَا عن َسبٍْع: -صىل اهلل عليه وسلم-أ

َمْرنَا 
َ
ْو الُْمْقِسِم(، َونرَْصِ أ

َ
نَاَزِة، َوتَْشِميِت الَْعاِطِس، َوإِبَْراِر الَْقَسِم )أ ايع، بِِعيَاَدِة الَْمِريِض، َواتربَاِع اجْلِ الَْمْظلُوم، َوإِجابة ادلَّ

الِم. َوَنَهانَا عن َخَواِتيمَ  و عن خَتَتُّمٍ  -َوإِفْشاِء السَّ
َ
ب بِالْفِ  -أ َهب، َوَعْن الرشُّ ، وَعن لُبِْس بِاذلَّ ر ة، وعن الَمَياثِر، وعن الَْقِسر ضَّ

يباج ِق، َوادلر  «.احلِريِر، َواإلِْستَِّْبَ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يلُتم ماكرم األخالق، وذلا فإنه حيث ىلع لك خلق وعمل كريمني، وينىه عن لك قبيح،  -صىل اهلل عليه وسلم-بُِعَث انليب 
يف هذا احلديث من األشياء اليت أمر بها ويه: عيادة املريض اليت فيها قيام حبق املسلم، وتَرويح عنه، وُداعء هل، ومْن ذلك ما 

واتباع اجلنازة، ملا يف ذلك من األجر للتابع وادلاعء للمتبوع، والسالم ىلع أهل املقابر والِعظة واالعتبار، وتشميت العاطس 
. وإبرار قسم املقسم إذا داعك ليشء وليس عليك رضر فتِّب قسمه، ِلال حُتوجه إىل اتلكفري إذا محد اهلل فيقال هل: يرمحك اهلل

عن يمينه، وتلجيب دعوته وجتِّب خاِطَرُه، ونرص املظلوم من ظامله ملا فيه من رد الظلم، ودفع املعتدي وكفه عن الرش، وانليه 
 ب وتصفية انلفوس، ويف االمتناع الوحشة واتلنافر.عن املنكر، وإجابة من داعك، ألنَّ يف ذلك تقريبا بني القلو

فإن اكنت ادلعوة لزواج فاإلجابة واجبة، وإن اكنت لغريه فمستحبة، و إفشاء السالم، وهو إعالنه وإظهاره للك أحد، وهو أداء 
 للسنة، وداعء للمسلمني من بعضهم بلعض، وسبب جللب املودة.

احلديث فاتلختم خبواتم اذلهب للرجال، ملا فيه من اتلأنث وامليوعة، وانتفاء الرجولة، وعن أما األشياء اليت نىه عنها يف هذا 
َِف واتلكِّب، وإذا منع الرشب مع احلاجة إيله فسائر االستعماالت أوىل باملنع واتلحريم،  الرشب بآنية الفضة، ملا فيه من الرسَّ

يه من أنواع احلرير ىلع الرجال؛ فإنها تدعو إىل اللني والرتف الذلين وعن املياثر، والقِس، واحلرير، وادليباج، واإلستِّبق، و
َعَة، والرجل يطلب منه النشاط والصالبة والفتوة، يلكون دائماً مستعداً للقيام بواجب ادلفاع عن  هما سبب العطالة وادلَّ

 دينه وحرمه ووطنه.
___________________________ 

 اب الرشعيةالفضائل واآلداب < اآلداتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < محل امليت ودفنه

اِء بِْن اَعزٍِب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-الَِّْبَ
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 عطاسه: )يرمحك اَّلَل( تشميتاً.تَْشِميُت الَْعاِطِس : وهو َما ُيَقاُل بعد محده هلل بسبب  •
 إبرار القسم : تنفيذ ما أقسم عليه الُمقِسم يف قََسمه، إذا اكن طاعة هلل أو مباحا وهو مستحٌب. •
 إفشاء السالم : إشاعته. •
 الَْميَاثِر : مجع ميرثة، ويه وطاء يوضع ىلع رسج الفرس ورحل ابلعري من األرجوان. •
 أنواع احلرير(، ويه نسبة إىل قس إحدى قرى مرص.الَقِِسَّ : ثياُب َخزٍّ )من  •
يباِج )من أنواع احلرير(، لكمة فارسية نُِقلَت إىل العربية. • ق : ما َغلَُظ ِمَن ادلر  اإلْستَِّْبَ

 فوائد احلديث:
 استحباب عيادة املريض. .1
 .استحباب اتباع اجلنائز للصالة عليها ودفنها إذا قام بذلك من يكيف، وإال فيه فرض كفاية .2
 تشميت العاطس إذا محد اهلل بقوهل: )يرمحك اهلل( فيكون الرد واجبا. .3
 إبرار قسم املقسم، وهو مستحب، ملا فيه من جِّب القلب وإجابة طلبه يف غري إثم. .4

َمَرنَا َرُسوُل اهلل 
َ
 بَِسْبٍع, َوَنَهانَا َعْن َسْبٍع -صَّل اهلل عليه وسلم-أ
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 وجوب نرص املظلوم بقدر استطاعته، ألنه من انليه عن املنكر، وفيه رد للرش وإاعنة املظلوم وكف الظالم. .5
نت لعرس وجبت اإلجابة إن لم يكن َثمَّ منكر ال يقدر ىلع إزاتله، وإن اكنت لغريه من ادلعوات املباحة استحبت، إجابة ادلعوة، فإن اك .6

 وتتأكد بما يرتتب عليها من إزالة ضغينة أو دفع رش.
 إفشاء السالم بني املسلمني؛ ألنه داعء بالسالمة، وعنوان ىلع املحبة واإلخاء. .7
 اذلهب، فهو حمرم.انليه عن ختتم الرجال خبواتم  .8
 انليه عن الرشب بآنية الفضة، وأعظم منه اذلهب، وأحلق به سائر االستعماالت إال ما ورد استثناء يف نصوص أخرى. .9
 انليه عن لبس القِس واحلرير، واإلستِّبق، وادليباج للرجال. .10

 املصادر واملراجع:
 ه.1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، دار طوق1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط - 
 ه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -
األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود  -

 ه 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط -
، مكتبة الصحابة، 10حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن  -

 ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 (2944) الرقم املوحد:
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ْمِسْك عليك لَِسانََك، َولْيََسْعَك »قال: قلت: يا رسول اهلل ما انلََّجاة؟ قال:  -ريض اهلل عنه-اعمر عن ُعْقبَة بن  احلديث:
َ
أ

 «.بَيتُك، وابِْك ىلع َخِطيئَِتَك 
 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ا  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث: سأل ُعْقبة بن اعمر  ينجيه يف اآلخرة، وهذه اغية لك مسلم عمَّ
 َحريص ىلع آخرته.

ْمِسْك عليك لَِسانََك" أرشده انليب -صىل اهلل عليه وسلم-فقال هل 
َ
أن يُمسك عليه لَسانه؛ وذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-: "أ

ْمَت ىلع الالك  م إال فيما ينفعه يف اآلخرة. لعظم خطره وكرثة رضره،  فيتعني ىلع املسلم أن ُيْمِسك عليه لسانه، ويؤثر الصَّ
جر من اجللوس فيه، بل جيعله من باب الغنيمة،  "َولْيََسْعَك بَيتُك" أي يلزم اإلنسان بيته، وال خيرج منه إال لُضورة، وال يَضَّ

 فإنه سبب اخلالص من الرش والفتنة.
-مما قد حصل منك، فإن اهلل  -تعاىل-معصيتك، وتب إىل اهلل "وابِْك ىلع َخِطيئَِتَك" أي: ابك إن َتْقدر، وإال َفتَبَاك نادما ىلع 

 يقبل اتلوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. -تعاىل
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبة

 -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهِِّن  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ما انلجاة؟ : ما سبب الوصول إىل انلجاة؟ •
 أمسك عليك لسانك : احفظه. •
 أبك ىلع خطيئتك : اندم ىلع ذنبك باكيًا. •
 يف لزوم ابليت من طاعة اهلل تعاىل.وليسعك بيتك : أي اشتغل بما هو سبب  •

 فوائد احلديث:
 ىلع معرفة سبيل انلََّجاة، وتعلم اخلري؛ فهذا الصحايب يسأل عن انلََّجاة بللوغها. -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .1
 خالطه انلاس.احلث ىلع حفظ اللسان وانشغال اإلنسان بنفسه إذا عجز عن نفع غريه، أو خاف الُضر ىلع ِدينه ونفسه إذا  .2
 ؛ فقد مجع للسائل أسباب ََنَاته يف ثالث لكِمات.-صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث من جوامع اللِكم اليت أوتيها انليب  .3

 املصادر واملراجع:
 ه. 1428وىل، دمشق، الطبعة األ-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه. 1418الطبعة األوىل  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 .م 2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت  -أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد،  -
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -

 م. 1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية،  -مرص  -مصطىف ابلايب احلليب 
 -مؤسسة الرسالة  -اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -

 م. 2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، 
 (3602) الرقم املوحد:

ْمِسْك عليك لَِسانََك, َولْيََسْعَك بَيُتك, وابِْك ىلع َخِطيئَتَِك 
َ
 أ
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احلَْمُد هلِل مَحًْدا »اَكَن إذا َرَفَع َمائَِدتَُه، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة  احلديث:
ٍع، َواَل ُمْستَْغىًن َعنُْه َربَّنَا ، َواَل ُموَدَّ  «.َكِثرًيا َطيربًا ُمبَاَراًك ِفيِه، َغرْيَ َمْكيِفٍّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن يعلم أصحابه السنة بأقواهل وأفعاهل، ومن األذاكر املأثورة عنه عند االنتهاء  -صىل اهلل عليه وسلم-ث: أن انليب معىن احلدي
من طعامه أنه اكن "إذا رفع مائدته" أي إذا فرغ من أكله، وبدأ يف رفع آنية الطعام اليت أمامه "قال: احلمد هلل" ومعناه أن اثلناء  

 هلل وحده دون سواه.والشكر لكه يف احلقيقة 
 "محداً كثرياً" أي ثناًء كثرياً يليق جبالهل، ومجاهل وكماهل، وشكراً جزياًل يوازي نعمه اليت ال حتىص، ومنته اليت ال تستقىص )َوِإنْ 

ِ اَل حُتُْصوَها(  وا نِْعَمَة اَّللَّ  َتُعدُّ
 وقوهل: "طيباً" أي: خالصاً من الرياء والسمعة. 

 بالقبول اذلي ال يرد؛ ألن الِّبكة معناها اخلري. والعمل اذلي ال يقبل ال خري فيه. "مباراكً" أي مقرتناً 
 حال كونه هو الاكيف لعباده، وال يكفيه أحد من خلقه؛ ألنه ال حيتاج إىل أحد. -عز وجل-"غري َمْكيِف" أي حنمده 

 يرتكه منا أحد حلاجتنا مجيعاً إيله.حال كونه غري مرتوك، أي ال  -سبحانه-"وال مودع" حال أخرى أي وحنمده 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 احلمد : نقيض اذلم، وهو اثلناء. •
 طيبا : مزنها عن لك ما ينقصه من رياء وسمعة. •
 مباراك فيه : الِّبكة: يه الزيادة وانلماء. •
 غري مكيف : أي: غري حمتاج ألحد من خلقه، فهو اذلي ُيْطِعُم وال ُيْطَعُم. •
 وال مودع : أي: غري مرتوك. •
 ه ربَّنا : أي: أن لك خلقه حمتاجون إيله.وال ُمْستَْغىًن عن •

 فوائد احلديث:
 .-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب محد اهلل تعاىل يف آخر الطعام تأسيا برسول اهلل  .1
 وحده املستحق للحمد دون غريه؛ فهو صاحب انلعم. -تعاىل-اهلل  .2
 .-تعاىل-ال أحد يسد حاجات العباد إال اهلل  .3
 إيله وهو مستغن عنهم متفضل عليهم.العباد لكهم حمتاجون  .4

نَّ انليبَّ 
َ
,  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ اَكَن إذا َرَفَع َمائَِدتَُه, قال: احَلْمُد هللِ َْحًْدا َكثرِيًا َطيرًبا ُمَباَرًَك فِيِه, َغرْيَ َمْكيِفٍّ

ٍع, َواَل ُمْسَتْغىًن َعْنُه َربََّنا  َواَل ُمَودَّ
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 املصادر واملراجع:
 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  

 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، ادلمام، 
 م.2002 - ـه1423احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني، لفيصل 

 تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نرش: دار اهلداية.
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

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

 (4828) الرقم املوحد:
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اب، فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث: نىه عِن انلَّْفخ يف الرشَّ
َراَها يف اإلناء؟ فقال: 

َ
ْهِرْقَها»رجل: الَقَذاة أ

َ
ْروى من َنَفس واحد؟ قال: «. أ

َ
بِِن »قال: إِينر ال أ

َ
 «.القدح إًذا عن ِفيكفَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عن انلفخ يف الرشاب، فسأهل رجل، فقال: يا رسول اهلل القذاة تكون يف الرشاب فينفخها  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
تنفخ فيه ثم سأهل: أنه ال يروى : صب املاء اذلي فيه القذاة وال -صىل اهلل عليه وسلم-اإلنسان من أجل أن خترج، فقال انليب 

 أن يبعد اإلناء عن فمه ثم يتنفس ثم يعود فيرشب. -صىل اهلل عليه وسلم-بنفس واحد، فأمره انليب 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 الطب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وأمحد ومالك وادلاريم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 انلفخ يف الرشاب : إخراج اهلواء من فمه يف الرشاب. •
 العني والرشاب واملاء من تراب وغري ذلك.الَقَذاُة : ما يقع يف  •
 أهرقها : من اإلراقة، أي: اسكب من الرشاب ما فيه تلك القذاة وال تنفخ فيه. •
روى : أي: ال حيصل يل الري من املاء يف تنفس واحد. •

َ
 ال أ

بِن القدح : أي: أبعده. •
َ
 فأ
 القدح : اإلناء اذلي يرُشب فيه. •
 فيك : فمك. •

 فوائد احلديث:
 انلفخ يف الرشاب أثناء الرشاب أو بعده، حىت ولو اكن إلبعاد وسخ وما شابهه.انليه عن  .1
 إذا وجد يف الرشاب وسخ سكب منه إلزالة هذا الوسخ. .2
 حرص اإلسالم ىلع الصحة، وعدم تعريض اجلسم لألمراض واألوساخ واملستقذرات. .3

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

 م.2009ه 1430كنوز رياض الصاحلني، إرشاف محد العمار ، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
 م.1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 .م1985 - ـه1406: النرش اعم بلنان، –موطأ اإلمام مالك، ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 م.2000 - ـه1412ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، نرش: دار املغِّن للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، سنن 
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم.

 م.1987ه 1407عة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الراب
 (5453) الرقم املوحد:

نَّ انليبَّ 
َ
َاِب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ  َنىَه عِن انلَّْفِخ يف الرشَّ
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بشماهل، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رجال أَكَل عند رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن سلمة بن األكوع  احلديث:
 َرَفَعَها إىل ِفيِه.ما َمنََعُه إال الِكِّْب فما « ال استَطْعَت »قال: ال أستطيع. قال: « لُكْ بيمينك»

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: "لك بيمينك" فقال يف -صىل اهلل عليه وسلم-بشماهل تكِّبا؛ فقال هل انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-أكل رجل عند رسول اهلل 
استطعت". فما استطاع أن يرفع  بقوهل: "ال -صىل اهلل عليه وسلم-ِعناد: ال أستطيع. وهو غري صادق يف هذا؛ فداع عليه انليب 

 عليه؛ تلكِّبه ورده لألمر انلبوي. -صىل اهلل عليه وسلم-يده إىل فمه، وذلك أنها أصيبت بشلل بداعء انليب 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 اتباع السنة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

ْكَوِع  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-َسلََمَة بِْن األ

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

 معاين املفردات:
 ما منعه إال الكِّب : أي: فعل ذلك تكِّبا فحسب. •
 احلق ومتابعة السنة.ال استطعت : داعء عليه الستكباره عن اتباع  •
 فيه : فمه. •

 فوائد احلديث:
 وجوب األكل بايلمني، وحرمة األكل بالشمال من غري عذر. .1
 لُكُّ أمٍر رشيٍف، ينبيغ مبارشته بايلمني وهذه قاعدة الرشع يف األمور املعظمة ويف باب اآلداب. .2
 االستكبار عن تطبيق األحاكم الرشعية يستحق فاعله العقوبة. .3
 بإجابة دعوته. -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل نلبيه حممد إكرام  .4
 جواز انلصح للمرء ىلع املاْل إذا اكن فيه  خري للجميع. .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 بريوت-لفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريبديلل ا -
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة  -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه1430الطبعة األوىل  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -

 (3372) الرقم املوحد:

َكَل ِعنَد َرُسوِل اهللِ 
َ
نَّ رَُجال أ

َ
ْسَتِطيع. قَاَل: اَل  -َصََّل اهلل َعلَْيِه وََسلََّمَ -أ

َ
بِِشَماهِلِ, فقاَل: لُكْ بَِيِمينِك, قال: اَل أ

 اْسَتطْعَت, َما َمَنَعُه إاِلَّ الِكِّب َفَما َرَفَعَها إىَِل فيه



 

158 
 

اْصَطنََع َخاَتًما من ذهب،  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
لْبَُس هذا فاكن 

َ
ِه إذا لَِبَسُه، فصنع انلاس كذلك، ثم إنه جلس ىلع املنِّب فَزَنََعُه فقال: إين كنت أ ُه يف باطن َكفر جيعل َفصَّ

لْبَُسُه أبدا َفنَبََذ انلاس َخواِتيَمُهمْ 
َ
ُه من داخل، فرىم به ثم قال: واهلل ال أ  «.اخلَاَتَم ، وأجعل فَصَّ

 «.جعله يف يده ايلمىن»ويف لفظ  
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن يصنع هل خاتم من ذهب، واكن إذا لبسه جعل فصه يف باطن كفه ايلمىن، فتبعه الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 
لرياه انلاس، ثم قال: إين كنت ألبس ىلع املنِّب  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع ذلك وصنعوا كما صنع، ثم بعد فرتة جلس انليب 

هذا اخلاتم، وأجعل فصه يف داخل كيف، ثم رماه وقال: واهلل ال ألبسه أبدا، واكن ذلك بعد حتريمه، فرىم الصحابة خواتيمهم 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-اقتداء برسول اهلل 

___________________________ 
 الرشعية < آداب اللباسالفضائل واآلداب < اآلداب اتلصنيف: 

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

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اصطنع : أي أمر أن يُصنع هل. •
ُه : الفص هو ما جيعل يف اخلاتم، وسيم بذلك ألنه ليس من نفس اخلاتم، بل هو ملصق به. •  فَصَّ
 داخل : أي: يكون الفص من داخل كيف.من  •
 َفنَبََذ انلَّاُس َخَواِتيَمُهْم : رموها وتركوها تأسيا به. •

 فوائد احلديث:
 .-صىل اهلل عليه وسلم-جواز اتلختم اقتداًءا بانليب  .1
 .-تعاىل-جعل فصه من قبل الراحة يلقبض عليه يف املحال القذرة، إذا اكن فيه اسم اهلل  .2
 هب اكن مباحا للرجال أوال، ثم نسخ.أن اتلختم خباتم اذل .3
 اخلاتم اذلهيب ورميه به وقسمه أال يلبسه أبدا. -صىل اهلل عليه وسلم-حتريم اتلختم خباتم اذلهب للرجال، وديلله نزع انليب  .4
 .-وسلمصىل اهلل عليه -، إذ نزعوا خواتيمهم ساعة نزع خاتمه -صىل اهلل عليه وسلم-فضل الصحابة، ورسعة اقتدائهم بانليب  .5
 أن يكون اتلختم بايلد ايلمىن، ألن ايلمني للك طيب، والشمال معدة ملبارشة األشياء غري املستطابة. .6
 الزجر عن لبس خواتم اذلهب، وبيان أن عمل بعض من انلاس ايلوم بتختمهم باذلهب مناف للرشع. .7
 إطالق لفظ اللبس ىلع اتلختم. .8

 املصادر واملراجع:
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط 

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

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

 ه.1422ابلايق(،  ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 م.1972 ـه1392اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، نرش: مطبعة السعادة، الطبعة: اثلانية 
 (2951) الرقم املوحد:

نَّ َرُسوَل اهلل
َ
 اْصَطَنَع َخاتَماً ِمْن َذَهٍب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ
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َيْعِجُز »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: كنا عند رسول اهلل  -عنهريض اهلل -عن سعد بن أيب وقَّاص  احلديث:
َ
أ

يُسبح مائة »فسأهل سائل من ُجلََسائِه: كيف يَْكِسُب ألف َحَسنَة؟ قال: « أَحُدكم أن يَْكِسَب يف لك يوم ألف حسنة؟!
 «.تسبيحة؛ فيُْكَتُب هل ألُف حسنة، أو حُيَطُّ عنه ألف َخِطيئة

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أصحابه: أال يستطيع أحدكم أن حيصل يف لك يوم ىلع ألف حسنة؟! فسأهل سائل من  -صىل اهلل عليه وسلم-يسأل انليب 
 ُجلََسائِه: كيف يتحصل املرء ىلع ألف حسنة بسهولة؟.

 هلا، وُتْمََح عنه ألف سيئة من سيئاته.قال: يقول سبحان اهلل مائة مرة؛ فيُكتب هل ألف حسنة؛ ألن احلسنة الواحدة بعرش أمثا
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجلاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقَّاص  راوي احلديث:

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

 املفردات:معاين 
 حيط : يسقط ويميح. •

 فوائد احلديث:
 يستحب للعالم الرباين أن حَيُضَّ تالميذه وأصحابه ىلع الفضائل؛ ألنها ُسلَّم الطااعت. .1
 مبادرة الصحابة إىل فعل اخلريات دون تأخري. .2
وهذا أقل درجات اتلضعيف، وإال فقد ورد : )من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا(، -تعاىل-مضاعفة احلسنات إىل عرش أمثاهلا، وذلك مثل قوهل  .3

 إىل سبعمائة ضعف.
 املصادر واملراجع:

 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل  
 ه.1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 م.2002ه، 1422 مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل:

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
س لسلفية، بنارمراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة ا

 ه.1404اهلند، الطبعة: اثلاثلة 
 (3762) الرقم املوحد:

َيْعِجُز أَحُدكم أن يَْكِسَب يف لك يوم ألف حسنة؟! فسأهل سائل من ُجلََسائِه: كيف يَْكِسُب ألف َحَسَنة؟ 
َ
أ

 قال: يُسبح مائة تسبيحة؛ فُيْكَتُب هل ألف حسنة, أو حُيَطُّ عنه ألف َخِطيئة
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يت بطعام واكن صائًما،  -اهلل عنهريض -عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، أن عبد الرمحن بن عوف  احلديث:
ُ
أ

َي بها رأسه بََدت  -ريض اهلل عنه-فقال: قُِتل ُمصعب بن عمري  ن فيه إال بُردة إن ُغطر وهو خرٌي مِّن، فلم يوجد هل ما يُكفَّ
ْعِطينا من ادلنيا 

ُ
َي بها رجاله بدا رأسه، ثم بُِسط نلا ِمَن ادلنيا ما بُِسط، أو قال: أ عِطينا، قد َخِشيَنا رِْجاله؛ وإن ُغطر

ُ
ما أ

لَت نلا، ثم جعل يبيك حىت ترك الطعام.  أن تكون َحَسنَاتُنا ُعجر
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث: أن عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه اكن يف يوم من األيام صائًما، وملا حان وقت اإلفطار يجء هل 
يشتيه الطعام اعدة، ولكنه ريض اهلل عنه تذكر ما اكن عليه الصحابة األولون، وهو ريض اهلل عنه من بالطعام، والصائم 

الصحابة األولني من املهاجرين ريض اهلل عنهم، لكنه قال احتقاًرا نلفسه قال: إن مصعب بن عمري ريض اهلل عنه اكن 
لصِّب، وإال فقد رصح العلماء بأن العرشة املبرشة أفضل من خريا ًمِّن تواضعاً وهضما نلفسه، أو من حيثية اختيار الفقر وا

 بقية الصحابة.
ومصعب ريض اهلل عنه اكن قبل اإلسالم عند وادليه بمكة واكن وادلاه أغنياء، وأمه وأبوه يلبسانه من خري اللباس: بلاس 

يب صىل اهلل عليه وسلم، فاكن مع الشباب والفتيان، وقد دلاله دالاًل عظيماً، فلما أسلم هجراه وأبعداه، وهاجر مع انل
املهاجرين، واكن عليه ثوب مرقع بعدما اكن يف مكة عند أبويه يلبس أحسن اثلياب، لكنه ترك ذلك لكه مهاجراً إىل اهلل 

 ورسوهل.
سه بدت إذا غطوا به رأ -أي ثوب -وأعطاه انليب صىل اهلل عليه وسلم الراية يوم أحد، فاستشهد ريض اهلل عنه، واكن معه بردة

وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يسرت به رأسه وأن تسرت رجاله  -وذلك لقرص اثلوب -رجاله
 باإلذخر؛ نبات معروف.

فاكن عبد الرمحن بن عوف يذكر حال هذا الرجل، ثم يقول: إنهم قد مضوا وسلموا مما فتح اهلل به من ادلنيا ىلع من بعدهم من 
 انم الكثرية، كما قال تعاىل: ) ومغانم كثرية يأخذونها (.املغ

ثم قال عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه: "قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت نلا" أي: خفنا أن ندخل يف زمرة من قيل 
ا( أو قوهل تعاىل: فيه: )من اكن يريد العاجلة عجلنا هل فيها ما نشاء ملن نريد ثم جعلنا هل جهنم يصالها مذموًما مدحورً 

)أذهبتم طيباتكم يف حياتكم ادلنيا واستمتعتم بها(. كما جاء عن عمر ريض اهلل عنه، وهذا ملا اكن اخلوف اغبلاً عليهم 
فخيش ريض اهلل عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت هلم يف هذه ادلنيا، فبىك خوفاً وخشية أن ال يلحق بمن تقدمه من 

 يض اهلل عنه.الصاحلني، ثم ترك الطعام ر
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلنياتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < اتلاريخ < الرتاجم وسري األعالم

 -ريض اهلل عنه-عبد الرمحن بن عوف  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 بسط : وسع . •
 حسناتنا : أعطينا جزاء أعمانلا الصاحلة يف ادلنيا فلم يبق نلا يشء مدخر لآلخرة. •
 الِّبدة : الشملة املخططة، وقيل كساء أسود مربع فيه صور، تلبسه األعراب. •

لت نلا عطينا, قد خشينا أن تكون حسناتُنا ُعجر
ُ
عطينا من ادلنيا ما أ

ُ
 أ
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 فوائد احلديث:
أحدهم يرى نفسه آخر انلاس، وإال فعبد الرمحن بن عوف من املرشين باجلنة، وكمال فضلهم حيث اكن  -ريض اهلل عنهم-تواضع الصحابة  .1

 .-ريض اهلل عنهم أمجعني-وهو أفضل من مصعب ال سيما أن غناه اكن وسيلة نلفع املسلمني 
وعدم شكر املنعم عليها برتك احلث ىلع اتلقلل من ادلنيا وزينتها واحلذر من اتلوسع يف ادلنيا من االشتغال بها واتلقصري عن الواجبات بسببها،  .2

 أداء ما وجب فيها من حقوق.
 استحباب تذكر ِسرَي الصاحلني والزهاد يلقلل اإلنسان من تمسكه بادلنيا. .3
 بيان فضل السابقني األولني كمصعب بن عمري ومحزة بن عبد املطلب وغريهما ممن قتل يف سبيل اهلل يف أول األمر. .4
 إخوانه جبميل فعاهلم وحسن مناقبهم وأن يستغفر هلم وأن يتجنب ذكر ما يسوؤهم أو يتنقصهم.ينبيغ ىلع املرء أن يذكر أصحابه و .5
، فهذا عبد الرمحن بن عوف وهو أحد املبرشين باجلنة اكن صائما، وها هو يتذكر إخوانه من السابقني، -ريض اهلل عنهم-شدة خوف الصحابة  .6

 قد عجلت هل يف ادلنيا. وهو خيىش ىلع نفسه أال يتقبل منه، وأن تكون حسناته
وجزيل ينبيغ ىلع املرء أن ينظر يف الطاعة إىل من فوقه، ويف أمور ادلنيا بمن دونه يلبىق حريصا ىلع االستكثار من الطاعة شاكرا ألنعم اهلل  .7

 فضله.
 من الفقر. -ريض اهلل عنهم-فيه ما اكن عليه بعض الصحابة  .8

 املصادر واملراجع:
مد بن إسماعيل أبو عبداهلل ابلخاري اجلعيف، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة صحيح ابلخاري، املؤلف: حم 

 ه.1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة ، بريوت، الطبعة األوىل: نزهة املتقني
 م.1987 ـه 1407م، الطبعة الرابعة عرش  1977 ـه 1397

 ه. 1426للنرش، الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن 
 م. 2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

 بلنان -هلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، املؤلف: يلع بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور ادلين املال ا
 م.2002 - ـه1422الطبعة: األوىل، 

 (3698) الرقم املوحد:
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، قالوا: اهلل ورسوهل «أتدرون ما الِغيبَُة؟»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
إن اكن فيه ما تقول فقد اْغتَبْتَُه، وإن »، قيل: أرأيت إن اكن يف أيخ ما أقول؟ قال: «ذكُرك أخاك بما يكره»أعلم، قال: 

 «.لم يكن فقد َبَهتَّهُ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حقيقة الغيبة، ويه: ذكر املسلم الغائب بما يكره، سواء اكن من صفاته اخلَلْقية أو اخللُقية  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انليب 
ولو اكنت فيه تلك الصفة، وأما إذا لم تكن فيه الصفة اليت ذكرت فقد مجعت إىل الغيبة املحرمة ابلهتان واالفرتاء ىلع 

 ا ليس فيه.اإلنسان بم
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 بما يكره.الغيبة : ذكر الغائب  •
 َبَهتَّه : كذبت وافرتيت عليه. •

 فوائد احلديث:
 بيان معىن الغيبة وأنها ذكرك ألخيك املسلم بما يكره. .1
 أن الاكفر ال حترم الغيبة يف حقه، ألن احلديث قيد الغيبة بغيبة األخ، واملراد به املسلم. .2
 إذا اكنت الغيبة بوصف اإلنسان بما ليس فيه فهو ابلهتان. .3
 ، حيث يُليق املسائل ىلع طريقة السؤال.-صىل اهلل عليه وسلم-تعليم انليب حسن  .4
 ، حني قالوا: اهلل ورسوهل أعلم.-صىل اهلل عليه وسلم-حسن أدب الصحابة مع الرسول  .5

 املصادر واملراجع:
 م.2009 - 1430األوىل فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش، الطبعة  

 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ

 : دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش
 (5326) الرقم املوحد:

 أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اهلل ورسوهل أعلم, قال: ذكُرك أخاك بما يكره
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إنَّ َّلِلَّ تعاىل مالئكة َيُطوفُون »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ونَ  وا إىل حاَجِتُكم، َفيَُحفُّ ْكر، فإذا  وََجُدوا قوماً يذكرون اهلل عز وجل َتنَاَدوا: َهلُمُّ ُرق يلْتَِمُسون أهل اذلر ُهم يف الطُّ

ْجِنَحِتِهم إىل السَّ 
َ
نيا، فيَسألُُهم َربُُّهم بِأ ُونك، -وهو أعلم-ماء ادلُّ : ما يقول ِعبَادي؟ قال: يقولون: يَُسبرُحونَك، وُيَكِّبر

و
َ
وين؟! قال: يقولون: لو رأ

َ
وك. فيقول: كيف لو َرأ

َ
وين؟ فيقولون: ال واهلل ما َرأ

َ
ُدونََك، فيقول: هل َرأ ك َوحَيَْمُدونَك، وُيَمجر

دة، وأَشدَّ لك تْمِجيداً، وأْكرث لك تسبيحاً. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يَْسألُونك اجلنَّة. قال: اَكنُوا أَشدَّ لك عبا
وَها

َ
ُهم َرأ وَْها؟ قال: يقولون: لو أنَّ

َ
وَْها. قال: يقول: فََكيف لو َرأ

َ
وَها؟ قال: يقولون: ال واهلل يا رب ما رأ

َ
اَكنُوا  يقول: وهل َرأ
َشدَّ َعلَيها حِ 

َ
ْعَظم ِفيَها رغبًة. قال: فَِمَمَّ َيتََعوَُذون؟ قال: يقولون: َيتََعوُذون من انلَّار؛ قال: فيقول: أ

َ
رصاً، وأَشدَّ لَها طلباً، وأ

وهل رأوها؟ قال: يقولون: ال واهلل ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟! قال: يقولون: لو رأوها اكنوا أشدَّ ِمنها ِفراراً، وأشدَّ 
ينر قَْد َغَفْرُت لَُهْم، قال: يقول ملَك ِمن املالئكة: فيهم فالن ليس منهم، إنما جاء هلا خَمَافَ 

َ
ْشِهُدُكْم أ

ُ
ة. قال: فيقول: فَأ

 «. حلاجة، قال: ُهُم اجلُلََساء ال يَْشىَق بهم َجِليُسُهم
مالئكة َسيَّارة ُفُضالً يَتَتَبَُّعون  إن هلل»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-ويف رواية: عن أيب هريرة 

جمالَِس اذلكر، فإذا وجدوا جَمِْلساً فيه ِذْكٌر، َقَعُدوا معهم، وَحفَّ بعُضهم بعضاً بأجنحتهم حىت يْملَُؤوا ما بينهم وبني 
م؟ فيقولون: : من أين جئت-وهو أعلم  -عز وجل-السماء ادلنيا، فإذا تَفرقوا عرجوا وصعدوا إىل السماء، فيسأهلم اهلل 

جئنا من عند عباد لك يف األرض: يسبحونك، ويكِّبونك، ويهللونك، وحيمدونك، ويسألونك. قال: وماذا يسألوين؟ 
قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنيت؟ قالوا: ال، أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنيت؟! قالوا: ويستِجرُيونَك. قال: 

. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: ال، قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: ويستغفرونك؟  ومم يَْستجريوين؟ قالوا: من نارك يا ربَّ
 ، اء إنما مرَّ فيقول: قد غفرت هلم، وأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فالن عبد َخطَّ

 «.فجلس معهم. فيقول: وهل غفرت، هم القوم ال يشىق بهم جليُسُهم
 صحيح احلديث: درجة

 املعىن اإلمجايل:
 يقصُّ هذا احلديث مظهرا من مظاهر تعظيم جمالس اذلكر، حيث يقول انليب صىل اهلل عليه وسلم: 

"إن هلل مالئكة يطوفون يف الُطُرق يلتمسون أهل اذلكر" أي أن اهلل لكَّف طائفة خمصوصة من املالئكة غري احلفظة للسياحة 
طرق املسلمني ومساجدهم، ودورهم، يطلبون جمالس اذلكر، يزورونها ويشهدونها ويستمعون إىل أهلها. يف األرض، يدورون يف 

 قال احلافظ: واألشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح وحنوها.
أن  فإذا "وجدوا قوماً يذكرون اهلل عز وجل " ويف رواية مسلم " فإذا وجدوا جملساً فيه ذكر تنادوا " أي نادى بعضهم بعضاً "

هلموا إىل حاجتكم " ويف رواية إىل بغيتكم، أي تعالوا إىل ما تبحثون عنه من جمالس اذلكر، والوصول إىل أهلها، لزتوروهم، 
 وتستمعوا إىل ذكرهم.

 قال عليه الصالة والسالم يف وصف املالئكة، وهم يف جمالس اذلكر: " فيحفونهم" أي حييطون بهم إحاطة السوار باملعصم.
 بأجنحتهم " أي يطوفون حوهلم بأجنحتهم " إىل السماء " أي حىت يصلوا إىل السماء. "فيحفونهم

 ثم يقص عليه الصالة والسالم املحاورة اليت جرت بني رب العزة واجلالل، وبني مالئكته الكرام:
أنهم يف املأل األىلع؛ يلباىه بهم فيقول اهلل جل يف عاله: "فيسأهلم ربُّهم وهو أعلم بهم" أي وهو أكرث علماً بأحواهلم، تنويهاً بش

املالئكة: "ما يقول عبادي؟ فتجيب املالئكة: يسبحونك، ويكِّبونك، وحيمدونك ويمجدونك "، أي فتقول املالئكة: 

 أحاديث يف فضل َمالس اذلكر
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من إن هؤالء اذلاكرين يقولون: سبحان اهلل واحلمد هلل، وال هلإ إالَّ اهلل، واهلل أكِّب، فاتلمجيد هو قول ال هلإ إالَّ اهلل؛ ملا فيه 
 تعظيم اهلل تعاىل، بتوحيد األلوهية.

 فيقول اهلل جل يف عاله: "َهْل َرأْويِن؟ قَاَل: َفيَُقولُون: ال َواهلِل َما َرأوَْك، َقاَل: َفَيُقوُل: فَكيَْف لَْو َرأْويِن؟ "
جتهاد يف العبادة ىلع قدر فتجيب املالئكة الكرام: " لو رأوك اكنوا أشد لك عبادة، وأشد تمجيداً وأكرث لك تسبيحاً " ألنَّ اال

 املعرفة.
 ثم يقول اهلل تبارك وتعاىل: " قال: فما يسألونِّن؟ " أي فماذا يطلبون مِّن.

 فتقول املالئكة:" قالوا: يسألونك اجلنة " أي يذكرونك، ويعبدونك طمعاً يف جنتك.
 ها؛ ألنه ليس اخلري اكملعاينة. فتجيب املالئكة: "لو رأوها اكنوا أشد عليها حرصاً " أي لاكنوا أكرث سعياً إيل

 فيقول اهلل جل جالهل" قال: فِممَّ يتعوذون " أي فأي يشء خيافون منه، ويسألون ربهم أن جيريهم منه. 
 فتجيب املالئكة: " من انلار " أي يذكرون ويعبدون ربهم خوفاً ًمن انلار، ويسألونه عز وجل أن جيريهم منها. 

 َف لَْو َرأوَْها؟"فيقول اهلل جل جالهل: " فََكيْ 
فتجيب املالئكة:" لو رأوها اكنوا أشد منها فراراً " أي لاكنوا أكرث اجتهاداً يف األعمال الصاحلة اليت يه سبب يف انلجاة من 

 انلار. 
 فيقول اهلل جل جالهل: " قال: فيقول: فأشهدكم أين قد غفرت هلم " أي قد غفرت هلم ذنوبهم. 

يهم فالن ليس منهم، إنَّما جاء حلاجة " أي إنه يوجد من بني هؤالء اذلاكرين" فالن": وهو ليس فيقول ملك من املالئكة: "ف
منهم، ولكنه جاء حلاجة يقضيها فجلس معهم، فهل يغفر هل؟ فيقول اهلل جل يف عاله ما معناه: هم اجللساء ال يشىق جليسهم 

 وال خييَّب.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكراتلصنيف: 
 كتاب اآلداب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 األرض.مالئكة سيارة : سياحون يف  •
 تنادوا : نادى بعضهم بعضاً. •
 هلموا : تعالوا. •
 فيحفونهم : يقرتبون حول اذلاكرين ويطوفون بهم ويدورون حوهلم حىت يملؤوا ما بني السماء ادلنيا واألرض. •
 يمجدونك : يعظمونك. •

 فوائد احلديث:
 فضل جمالس اذلكر واذلاكرين وفضل االجتماع ىلع ذلك. .1
 الصاحلني يندرج معهم يف مجيع ما يتفضل اهلل تعاىل به عليهم إكراماً هلم ولو لم يشاركهم يف أصل اذلكر.جليس اذلاكرين  .2
 حمبة املالئكة بِّن آدم واعتناؤهم بهم. .3
 السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم باملسؤول عنه من املسؤول؛ إلظهار العناية باملسؤول عنه، واتلنويه بقدره. .4
 ة، وقراءة القرآن، وادلاعء، وتالوة احلديث، ودراسة العلم الرشيع.اذلكر يتناول الصال .5
 بيان كذب من ادىع من الزنادقة أنه يرى اهلل تعاىل جهرة يف دار ادلنيا. .6
 جواز القسم يف األمر املحقق تأكيداً هل وتنويهاً به. .7
 ب برش.اشتملت اجلنة من أنواع اخلريات وانلار من أنواع املكروهات ما ال خيطر ىلع قل .8
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  

 وت.بري –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.
 م.2002 - ـه1423لرياض، الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، ا

 (8272) الرقم املوحد:
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الفجر،  -صىل اهلل عليه وسلم-: صىل بنا رسول اهلل -عنهريض اهلل -عن أيب زيد عمرو بن أخطب األنصاري  احلديث:
وصعد املنِّب، فخطبنا حىت حُضت الظهر، فزنل فصىل، ثم صعد املنِّب فخطبنا حىت حُضت العرص، ثم نزل فصىل، ثم 

ْحَفُظَنا.
َ
ْعلَُمنَا أ

َ
 صعد املنِّب فخطبنا حىت غربت الشمس، فأخِّبنا بما اكن وبما هو اكئن، فأ

 حيح.ص درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صىل الفجر ذات يوم، وصعد املنِّب وخطب  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيِّب الصحايب عمرو بن أخطب 
انلاس حىت أذن الظهر، ثم نزل فصىل الظهر، ثم اعد فصعد املنِّب وخطب حىت أذن العرص، فزنل وصىل العرص، ثم صعد املنِّب 

 -عز وجل-مس، يعِّن بذلك أنه خطب يوًما اكماًل من صالة الفجر إىل غروب الشمس، أعلمه اهلل فخطب حىت اغبت الش
أصحابه، فأعلمهم بما  -صىل اهلل عليه وسلم-يف ذلك ايلوم شيئا من علوم الغيب املاضية، ومن الغيوب املستقبلة، وأخِّب بها 

 قال ذلك ايلوم هو من حفظ ورسخ ذلك يف ذهنه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلماتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 يف ذلك ايلوم أقدرنا ىلع احلفظ. -عليه وسلمصىل اهلل -فأعلمنا أحفظنا : أكرثنا علًما بما قاهل  •

 فوائد احلديث:
 ىلع تعليم أمته أمور دينهم. -صىل اهلل عليه وسلم-شدة حرص رسول اهلل  .1
 بلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة. -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-شهادة من الصحابة الكرام  .2
 الفهم.تفاوت انلاس يف احلفظ و .3
 .-صىل اهلل عليه وسلم-قوة حتمل انليب  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  - 
 ه.1418زي، الطبعة األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلو -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه.1430نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (8411) الرقم املوحد:

 بما اكن وبما هو اكئن, فأعلمنا أحفظنا  -صَّل اهلل عليه وسلم-أخِّبنا رسول اهلل 
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: أرأيت الرَّجل اذلي يعمل العمل -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قيل لرسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر  احلديث:
 «.تلك اعِجل برُْشَى املؤمن»من اخلرَي، وحَيمُده انلاس عليه؟ قال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث: أن الرَُّجل يعمل عمال صاحلا هلل ال يقصد به انلاس، ثم إن انلاس يمدحونه ىلع ذلك. يقولون فالن كثري اخلري 
: "تلك اعجل برشى املؤمن" -صىل اهلل عليه وسلم-فالن كثري الطاعة فالن كثري اإلحسان إىل اخللق وما أشبه ذلك فقال 

صىل -ألن انلاس إذا أثنوا ىلع اإلنسان خرًيا فهم شهداء اهلل يف أرضه وهلذا ملا َمرَّت َجنازة من عند انليب  وهو اثلناء عليه؛
وأصحابه أثنوا عليها خريا قال وجبت، ثم مرَّت أخرى فأثنوا عليها رًشا قال وجبت فقالوا يا رسول اهلل ما  -اهلل عليه وسلم

 أما اثلاين فوجبت هل انلار أنتم شهداء اهلل يف األرض".وجبت قال: "أما األول فوجبت هل اجلنة و
 فهذا معىن قوهل: "تلك اعجل برشى املؤمن".

والفرق بني هذه وبني الرياء أن املرايئ ال يعمل العمل إال ألجل أن يراه انلاس ويثنون عليه فيكون يف هذه احلال قد أرشك 
ولم يطرأ ىلع باهل أن يمدحه انلاس أو يذموه فإذا علموا بطاعته ومدحوه مع اهلل غريه، وأما هذا فنيته خالصة هلل عز وجل 

 وأثنوا عليه فهذا ليس برياء هذا اعجل برشى، والفرق بني هذا وبني ما ُذكر يف احلديث فرق عظيم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 
 املبرشات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أرأيت : أخِّبين. •
 اعِجل برُْشَى املؤمن : اخلِّب السار اذلي يكون يف ادلنيا قبل اآلخرة. •

 فوائد احلديث:
ره ثناء انلاس عليه، بل إن إطالق اهلل  -تعاىل-اإلخالص هلل أن  .1 أللسنة انلاس باثلناء عليه، ديلل ىلع  -تعاىل-وقصد اتلَّقرب إيله ال ُيَعكر

 القبول، وشهادة صادقة وبرشى اعجلة بالفوز والفالح.
 ال يدخل يف الرياء عمل العبد إذا أخلص عمله هلل تعاىل ومحده انلاس عليه. .2
  رضا اهلل وحمبته هلذا العبد، و أنه حيبب فيه اخللق إلخالصه وذللك يكتب هل القبول يف األرض.ديلل ىلع .3
 اتلَّعرض ملدح انلاس مْذُموم. .4

 املصادر واملراجع:
 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
 م        1997 -ه 1418نلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  بهجة ا 

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

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش،  
 (8900) الرقم املوحد:

ى املؤمنأرأيت الرَّجل اذلي يعمل العمل من   اخلَري, وحَيمُده انلاس عليه؟ قال: تلك اعِجل برُْشَ
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-عليه وسلمصىل اهلل -، قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن أيب حممد عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث:
أربعون َخْصلَة: أعالها َمنيحُة الَعزن، ما من اعمل يَعمل خِبَْصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق َموُْعوِدها، إال أدخله اهلل : »

 «.بها اجلنة
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ة، وأبهم انلوع غري خصلة واحدة يه أمته ببذل املعروف وذكر العدد وأنه أربعون خصل -صىل اهلل عليه وسلم-رغَّب انليب 
 أعالها، ويه: أن يكون عند اإلنسان غنم فيمنح أنثاها لفقري يلنتفع حبليبها، فإذا قَض حاجته منها أرجعها إىل صاحبها.

 يلفهم أن هذه األعمال يسرية وكثرية، يلتنافس انلاس يف عمل اخلري.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 خصلة : جزء. •
 يلنتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها.املنيحة : يه أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه  •
 العزن : األنىث من املعز. •
 اعمل : شخص مسلم يعمل. •
 موعودها : ما وعد اهلل عليها من اثلواب. •

 فوائد احلديث:
 بتكثري أعمال اخلري وتنويعها، وقبول ما قل منها وما صغر. -تعاىل-فضل اهلل  .1
 وجوب اقرتان العمل باإليمان واالحتساب. .2
 نيحة العزن ، ويقاس عليه لك ما ينتفع به املسلم.مرشوعية م .3
هلا واكن أن منيحة العزن أىلع خصال اخلري األربعني املبهمة يف هذا احلديث، وهذا حيمل ىلع األزمنة السابقة ؛ العتنائهم بهذه األمور وحاجتهم  .4

بيت ال تمر فيه جياع أهله " ، أما اآلن فكثري من  انلاس يف شدة فرغب انليب صىل اهلل عليه وسلم باملنائح ، وَيقرب من ذلك حديث: "
 انلاس ال يملكون بهيمة األنعام وليسوا حباجة إيلها؛ ألن عندهم ما يكفيهم من القوت.

 ببذل املعروف. -صىل اهلل عليه وسلم-ترغيب انليب  .5
 تفاوت أجر األعمال األخروية. .6

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

 ه.1422
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
 ه.1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار املعرفة-ني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحاديلل الفاحل -
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه -

 (3558) الرقم املوحد:

أربعون َخْصلَة: أعالها َمنيحُة الَعْن, ما من اعمل يَعمل ِِبَْصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق َمْوُعوِدها, إال 
 أدخله اهلل بها اجلنة
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وَِّدَعَك َكَما اَكن رسوُل اهلل  -ريِضَ اهلل عنهما-اَكَن ابُن عمَر  احلديث:
ُ
َراَد َسَفًرا: اْدُن ِمِّنر َحىتَّ أ

َ
صىلَّ -َيُقول لِلرَُّجل ِإَذا أ

ُعنَا، فَيُقول:  -اهلل عليه وسلَّم َماَنتََك، وََخَواِتيَم َعَمِلَك »يُوَِدَّ
َ
ْستَوِْدُع اهلل ِدينََك، َوأ

َ
 «. أ

ْن يُوَدرَع اجلَيَش،  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-قال: اَكَن رُسول اهلل  - بن يزيد اخلطيم ريض اهلل عنهوعن عبد اهلل
َ
َراَد أ

َ
إَِذا أ

ْعَماِلُكم»قال: 
َ
َماَنتَُكم، وَخَواِتيَم أ

َ
ْستَوِدُع اهلل ِدينَُكم، َوأ

َ
 «.أ

 صحيحان. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وَِّدَعَك َكَما اَكن رسوُل اهلل  - عنهماريِضَ اهلل-اَكَن ابُن عمَر 
ُ
َراَد َسَفًرا: اْدُن ِمِّنر َحىتَّ أ

َ
 -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-َيُقول لِلرَُّجل إَِذا أ

ُعنَا، وهذا من ابن عمر بيان لكمال حرص الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع الزتام هدي رسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-يُوَِدَّ
ودع رجال( أي مسافرا، )أخذ بيده فال يدعها(: وهذا ما جاء يف بعض الروايات، أي: فال يرتك يد ذلك الرجل ، وقوهل: )إذا 

 من اغية اتلواضع ونهاية إظهار املحبة والرمحة.
 : أي للمودع: "أستودع اهلل دينك" أي أستحفظ وأطلب منه حفظ دينك.-صىل اهلل عليه وسلم-ويقول  
و"أمانتك" أي حفظ أمانتك، ويه شاملة للك ما استحفظ عليه اإلنسان من حقوق انلاس وحقوق اهلل من اتلاكيلف، وال  

عطاء واملعارشة مع انلاس، فداع هل حبفظ األمانة خيلو الرجل يف سفره ذلك من االشتغال بما حيتاج فيه إىل األخذ واإل
 واالجتناب عن اخليانة، ثم إذا انقلب إىل أهله يكون مأمون العاقبة عما يسوءه يف ادلين وادلنيا.

إذا أراد توديع اجلماعة اخلارجة للقتال يف سبيل اهلل  يودعهم بهذا ادلاعء  -صىل اهلل عليه وسلم-واكن هذا من هديه أيضاً 
 امع يلكون أدىع إىل إصابتهم اتلوفيق والسداد واتلغلب ىلع األعداء واحلفاظ ىلع فرائض اهلل يف الغزو.اجل

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < اتلاريخ < احلروب والغزوات
 فضائل ابن عمر. -الغزو  -األدعية موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن يزيد اخلطيم 

 احلديث األول: رواه أبو داود، والرَتمذي واللفظ هل، وابن ماجه والنسايئ يف الكِّبى وأمحد. اتلخريج:
 احلديث اثلاين: رواه أبو داود والنسايئ الكِّبى. 

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اْدُن : اقرتب. •
ْستَوِْدُع اهلل ِدينََك : أْستَحِفظ وأطلب منه حفظ دينك. •

َ
 أ
َماَنتََك : أي حفظ أمانتك فيما تزاوهل من األخذ واإلعطاء ومعارشة انلاس يف  •

َ
 السفر، وقيل املراد: األهل واألوالد. وقيل: اتلاكيلف لكها.َوأ
 وََخَواِتيَم َعَمِلَك : حسن اخلاتمة. •
 إذا أراد سفراً : أي همَّ به وأخذ يف مقدماته. •
 .-تعاىل-اجليش : هم اجلماعة اخلارجون للقتال يف سبيل اهلل  •

 فوائد احلديث:
 .-اهلل عليه وسلمصىل -استحباب توديع املسافر، كما صنع رسول اهلل  .1
 ىلع هديه يف أمورهم لكها. -صىل اهلل عليه وسلم-حرص أصحاب رسول اهلل  .2
 استحباب داعء املسلم ألخيه املسلم يف اكفة أحواهل، سواء اكن بظهر الغيب أو يف وجهه. .3
 أعظم ما يملك املرء يف حياته وخيىش ضياعه هو ادلين. .4
 نلفسه أن خيتم هل بعمل صالح.تمِّنر املسلم ألخيه خاتمة اخلري كما يتمىن  .5

 أستودع اهلل دينك, وأمانتك, وخواتيم عملك
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 أن اخلاتمة احلسنة منوطة بالزتام اتلقوى واملحافظة ىلع األمانات الرشعية. .6
 ، فعىل املسلم أن يطلب ذلك بتحري أسبابه وقرع بابه.-تعاىل-اتلوفيق بيد اهلل  .7
 السابقة.استحباب توديع وِل األمر جيشه عند اذلهاب للقتال وتوصيته بمثل هذه اللكمات  .8

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط 

 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفوري، دار الكتب العلمية، بريوت.
 ه.1423اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد 1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط

 ه.1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، ط
 ه.1425ريوت، ، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، ب4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط

 ه.1412، دار املعارف، الرياض، 1ألمة، لألبلاين، طسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف ا
 سنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.

 سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.
 ه.1428 - 1422، دار ابن اجلوزي، 1الح بن حممد العثيمني، طالرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، ملحمد بن ص

 كشف املشلك من حديث الصحيحني، البن اجلوزي، حتقيق: يلع حسني ابلواب، دار الوطن، الرياض.
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

، مؤسسة الرسالة، 1د بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، طمسند اإلمام أمح
 ه.1421

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3058) الرقم املوحد:
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َذنُْت انليِبَّ  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  احلديث:
ْ
ِذَن يِل، وقال:  -صىل اهلل عليه وسلَّم-قال: اْستَأ

َ
يف الُعمرة، فَأ

يَخَّ ِمْن ُداَعئَِك »
ُ
نَيا. « اَل تَنَْسَنا يَا أ َنَّ يِلَّ بَِها ادلُّ

َّ
يِن أ  َفَقاَل لَكَِمًة َما يرَُسُّ

 »ويف رواية: وقال: 
ُ
ْكنَا يَا أ رْشِ

َ
 «.يَخَّ يِف ُداَعئَِك أ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-طلب من عمر  -عليه الصالة والسالم-بذلك، ثم إنه  -عليه السالم-أن يعتمر فأذن هل انليب  -ريض اهلل عنه-أراد عمر 
بذلك ادلاعء وتؤمن املالئكة أن يرشكه يف ادلاعء هل إذا ذهب إىل مكة، وهذا منه عليه السالم يلنتفع عمر  -ريض اهلل عنه

ه رشفاً هل. -صىل اهلل عليه وسلم-بهذا الطلب من رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ىلع داعئه، وقد فرح عمر   وعدَّ
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أحاكم ادلاعءاتلصنيف: 
 فضائل عمر ريض اهلل عنه. -احلج  -ادلاعء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 رواه أبوداود واللفظ هل، والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يَخَّ : تصغري أيخ وهو  •
ُ
 تصغري تعطف وتلطف.أ

 فوائد احلديث:
 داعء املسافر مستجاب. .1
جواز طلب ادلاعء من الصاحلني، برشط أال يكرث من الطلب وأال يرتك ادلاعء اعتمادا ىلع داعء انلاس وأال يغلب ىلع ظنه حصول عجب ملن  .2

 يطلب منه ادلاعء.
 خلري، ولو اكن املقيم أفضل من املسافر.جواز طلب املقيم من املسافر ادلاعء، ووصيته هل بادلاعء يف مواطن ا .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، ط
 ه.1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1ني للشيخ فيصل املبارك، طتطريز رياض الصاحل

 ه.1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
 ه. 1428سني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ، حتقيق: ماهر يا1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط
 سنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.

 عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

مؤسسة الرسالة، ، 1مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط
 ه.1421

 (3329) الرقم املوحد:

 أرشكنا يا أيخ يف داعئك
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ث: أنَّ رجاًل أىت رسوَل اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث: فقال: إينر  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن حيدر
، وإذا رأيُت  ُفون منها، فالُمستَْكرِثُ والُمْستَِقلُّ رى انلاَس َيتَكفَّ

َ
ْمَن والَعَسَل، فأ َسبٌَب واصٌل الليلَة يف الَمنام ُظلًَّة َتنِْطُف السَّ

ذ به من األرض إىل السماء، فأراك أخذَت به فَعلَوَْت، ثم أَخَذ به رجٌل آَخُر َفَعال به، ثم أَخذ به رجل آَخر َفَعال به، ثم أخَ 
ها، فقال انليب  َعِّبر

ُ
صىل اهلل عليه -رجٌل آَخر فانقطع ثم وُِصَل. فقال أبو بكر: يا رسول اهلل، بأيب أنت، واهلل تَلَدَعِّنر فأ

ْمن فالقرآن، حالوتُه َتنِْطُف، فالُمستَْكرِثُ « اْعُِّبْها»: -وسلم لَّة فاإلسالم، وأما اذلي َينِْطف من الَعَسل والسَّ  قال: أما الظُّ
بَُب الواِصل من السماء إىل األرض فاحلقُّ اذلي أنت عليه، تأُخُذ به فيُْعِليك اهلل، ثم  ، وأما السَّ من القرآن والُمْستَِقلُّ

ه، يأُخذ به رُجل ِمن بعِدك فيَْعلُو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيَْعلُو به، ثم يأُخذه رجل آَخر فيَنَْقِطع به، ثم يوَصل هل فيَْعلُو ب
ُت؟ قال انليب فأخِِّبْ 

ْ
« أصبَت بعًضا وأخطأَت بعًضا»: -صىل اهلل عليه وسلم-ين يا رسول اهلل، بأيب أنت، أصبُْت أم أخطأ

ُت، قال: 
ْ
ثَِّنر باذلي أْخَطأ  «.ال ُتْقِسم»قال: فواهلِل يا رسول اهلل تُلَحدر

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، فأخِّبه أنه رأى يف منامه سحابًة تقطر السمن والعسل،  وانلاس يأخذون -عليه وسلمصىل اهلل -جاء رجل إىل رسول اهلل 
منها بأكفهم، فمنهم اآلخذ كثرًيا ومنهم اآلخذ قلياًل، وإذا حبل واصل من األرض إىل السماء، فأراك يا رسول اهلل أخذَت به 

ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وُصل احلبل مرة  فعلوت، ثم أخذ باحلبل رجل آخر فعال به، ثم أخذ به رجل آخر فعال به،
: يا رسول اهلل أفديك بأيب، وأقسم عليك أن ترتكِّن أفرسها هل. -ريض اهلل عنه-أخرى، أي: فعال به. فقال أبو بكر الصديق 

إلنسان وحتميه هل: فرسها، فقال أبو بكر: السحابة يه اإلسالم، وذلك ألن السحابة تظل ا -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 
من األذى وينعمه باملطر بإذن اهلل، وكذلك اإلسالم حييم املؤمن من األذى واهلالك، وينعم به يف ادلنيا واآلخرة. ثم قال: وأما 
اذلي يقطر من العسل والسمن فالقرآن حالوته تقطر، فمن انلاس من يستكرث من أخذ القرآن ومنهم املقل، وأما احلبل 

ىل األرض فاحلق اذلي أنت عليه يارسول اهلل تأخذ به فريفعك اهلل به، ثم يأخد به رجل من بعدك فيعلو الواصل من السماء إ
يف أمته، ثم يأخذ  -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه يقوم باحلق بعده -ريض اهلل عنه-به، واكن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق 

ريض اهلل -فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر، وهو عثمان بن عفان ، -ريض اهلل عنه-باحلبل رجل آخر، وهو عمر بن اخلطاب 
أو الفنت اليت تقع  -ريض اهلل عنهما-، فينقطع به ثم يوصل هل فيعلو به، وهو إشارة إىل قتل عثمان ووصل اخلالفة لعيل -عنه

صىل -ا أم أخطأت؟ فقال انليب لعثمان ثم يوصل فيعلو، ثم قال أبو بكر: أخِّبين يا رسول اهلل هل أصبت يف تعبري هذه الرؤي
هل: أصبت يف بعضها وأخطأت يف بعضها. قيل: إنه أخطأ لكونه عِّب السمن والعسل بالقرآن فقط، وهما  -اهلل عليه وسلم

شيئان اكن من حقه أن يعِّبهما بالقرآن والسنة؛ ألنها بيان للكتاب املزنل عليه، وبهما تتم األحاكم كتمام الذلة بهما. وقيل: 
هو السحابة، والسمن والعسل القرآن والسنة، وقيل:  -صىل اهلل عليه وسلم-خلطأ أن الصواب يف اتلعبري أن الرسول وجه ا

حيتمل أن يكون السمن والعسل العلم والعمل وقيل الفهم واحلفظ. وقيل: األوىل السكوت عن بيان ما أخطأ فيه أبو بكر 
صىل اهلل عليه -سكت عن ذلك. ثم أقسم أبو بكر ىلع انليب  -يه وسلمصىل اهلل عل-؛ ألن انليب -ريض اهلل عنه-الصديق 

أي: ال تكرر قسمك؛ ألن أبا بكر اكن « ال ُتْقِسم»: -صىل اهلل عليه وسلم-أن خيِّبه باذلي أخطأ فيه، فقال هل انليب  -وسلم
م خمصوص بما إذا لم يكن هناك قسم أيب بكر؛ ألن إبرار القس -صىل اهلل عليه وسلم-قد أقسم. قيل: إنما لم يِّب انليب 

مفسدة وال مشقة ظاهرة، ولعل املفسدة يف ذلك ما علمه من انقطاع احلبل بعثمان وهو قتله وتلك احلروب والفنت املريبة 
 فكره ذكرها خوف انتشارها.

___________________________ 

 أصبت بعًضا وأخطأت بعًضا
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 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الرؤيااتلصنيف: 
 فضائل الصحابة. -قراءة القرآن موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 الُظلَّة : السحابة، ولك يشء أظلك من فوقك فهو ظلة. •
 َتنِْطف : تقطر. •
ُفون : يأخذون بأكفهم. •  َيتَكفَّ
 َسبٌَب : حبٌل  •
 تَلَدَعِّنر : تلرتكِّن. •
ها. •  اعِّبها : فرسر

 فوائد احلديث:
 فضل اإلكثار من أخذ القرآن تالوة وفهًما وعماًل، وأنه اكلعسل والسمن يف فائدته وحالوته. .1
 .-ريض اهلل عنهم-اإلشارة إىل خالفة أيب بكر وعمر وعثمان  .2
 الرؤيا، وأن اعبرها قد يصيب وقد خيطئ.جواز تعبري  .3
 الرؤيا ليست ألول اعبر ىلع اإلطالق وإنما ذلك إذا أصاب وجهها. .4
 إبرار املقِسم املأمور به يف األحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن يف اإلبرار مفسدة وال مشقة ظاهرة. .5
 الكم إال عن إذنه، وال يفتوا من سأهل إال بأمره.أدب انلاس واملتعلمني بني يدى العالم، وأال يتقدموا بني يديه بال .6
 أنه ال يعِّب الرؤيا لك أحد، وال يعِّبها إال العالم بها. .7
 أنه ال بأس للتلميذ أن يُقسم ىلع أستاذه ليك يسمح هل أن يفيت يف املسألة؛ ألن هذا القسم إنما هو بمعىن الرغبة واتلدرب. .8
 شاًرا إيله بالعلم واألمانة.جواز فتوى املفضول حبُضة الفاضل إذا اكن م .9

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، - 
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
طن كشف املشلك من حديث الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الو-
 .الرياض –
 ت.بريو –عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب -
ية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكِّبى األمري-

 ه. 1323مرص، الطبعة: السابعة، 
 ه.1392نية، اثلا: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
 م.2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -رشح صحيح ابلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم يارس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض-
وفاء للطباعة إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار ال-

 م. 1998  - ـه 1419والنرش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم، انلارش: املكتبة العلمية -
اهلادي اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي، دار اجليل حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه، حممد بن عبد -
 بريوت، بدون طبعة. -

 (10848) الرقم املوحد:
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َمْقَفلَه من ُحنَنْي،  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: بينما هو يسري مع انليب  -ريض اهلل عنه-عن جبري بن مطعم  احلديث:
أعطوين »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-َفَعِلَقُه األعراب يسألونه، حىت اضطروه إىل َسُمَرة، فََخِطَفت رداءه، فوقف انليب 

 «.عدد هذه الِعَضاِه َنَعًما، لقسمته بينكم، ثم ال جتدوين خبياًل وال كذابًا وال جبانًاردايئ، فلو اكن يل 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-ريض اهلل عنه-من غزوة حنني، وهو واٍد بني مكة والطائف، واكن معه جبري بن مطعم  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا رجع انليب 
فعلق رداءه بشوكها،  -ويه من شجر ابلادية ذات شوك-من الغنائم حىت أجلؤوه إىل شجرة سمرة ، فتعلق انلاس به يسألوه 

نعماً  -ويه شجرة كثرية الشوك-: أعطوين ردايئ لو اكن يل عدد العضاه -صىل اهلل عليه وسلم-فجبذه األعراب، فقال انليب 
 جتدوين خبياًل وال كذابًا وال جبانًا. من اإلبل وابلقر والغنم لقسمته بينكم، ثم قال: وإذا جربتموين ال

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < كرمه صىل اهلل عليه وسلم
 -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 مقفله : حال رجوعه. •
 فعلقه انلاس : أي: تعلقوا به. •
 السمرة : شجرة طويلة قليلة الظل. •
 العضاه : شجر هل شوك. •
 حنني : واد يقع قرب مكة، وفيه جرت الغزوة املعروفة. •
 نعًما : اإلبل وابلقر والغنم. •
 احلديث:فوائد 

 من احللم وحسن اخللق وسعة الصدر، والصِّب ىلع جفاء األعراب وغلظتهم. -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ملا اكن عليه انليب  .1
 ذم ابلخل والكذب واجلنب، وأن إمام املسلمني ال ينبيغ أن تكون فيه خصلة منها. .2
 جواز وصف املرء نفسه باخلصال احلميدة عند احلاجة. .3
 للحق بالوعد إذا حتقق عن الواعد اتلنجزي والوفاء.رضا السائل  .4

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

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه، 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل رياض الصاحلني من 

 م.2007
 م.  1997ه،  1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 ه. 1323، أمحد بن حممد القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكِّبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري
 (5790) الرقم املوحد:

 جبانًاأعطوين ردايئ, فلو اكن يل عدد هذه العضاه نعًما, لقسمته بينكم, ثم ال جتدوين ِبياًل وال كذابًا وال 



 

175 
 

كر: ال هلإ إال »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل قال: سمعت  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث: أفضل اذلر
 «.اهلل

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن أفضل اذلكر: "ال هلإ إال اهلل" ويف حديث آخر: "أفضل ما قلت أنا وانلبيون قبيل ال هلإ  -صىل اهلل عليه وسلم-خيِّبنا انليب 
 إال اهلل وحده ال رشيك هل".

 -تعاىل-وال شك أن هذه اللكمة لكمة عظيمة، قامت بها األرض والسماوات، وخلقت ألجلها مجيع املخلوقات، وبها أرسل اهلل 
رسله، وأنزل كتبه، ورشع رشائعه، وألجلها نُصبت املوازين، ووُِضَعت ادلواوين، وقام سوق اجلنة وانلار، ومعناها ال معبود 

لم وايلقني والقبول واالنقياد والصدق واإلخالص واملحبة، وعنها يسأل األولون واآلخرون، حبق إال اهلل، ورشوطها سبعة: الع
 فال تزول قدما العبد بني يدي اهلل حىت يسأل عن مسأتلني: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم املرسلني؟  

 فجواب األوىل بتحقيق "ال هلإ إال اهلل" معرفًة وإقراًرا وعماًل.
 تحقيق "أن حممدا رسول اهلل" معرفًة وإقراًرا وانقياًدا وطاعًة.وجواب اثلانية ب

 : ) بُِّن اإلسالم ىلع ْخس: شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل..(.-صىل اهلل عليه وسلم-قال 
___________________________ 

 املطلقةالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي والنسايئ يف الكِّبى وابن ماجه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ---ال  توجد :  •

 فوائد احلديث:
للرشاكء، ويه أفضل ما قاهل األنبياء، ومن أجلها بعثوا، وحتت رايتها قاتلوا، ويف أن لكمة اتلوحيد أفضل الالكم؛ ألنها إثبات للوحدانية، ونيف  .1

 سبيلها استشهدوا، ويه مفتاح اجلنة واخلالص من انلار.
 املصادر واملراجع:

 ه .1428ألوىل، دمشق، الطبعة ا-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
 مرص -ابلايب احلليب  مصطىف

 م 1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 
 ـه1415مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت الطبعة: السابعة والعرشون ،  -.زاد املعاد يف هدي خري العباد ابن قيم اجلوزية، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م1994/
 (3567) الرقم املوحد:

 أفضل اذلركر: ال هلإ إال اهلل
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فََجاَء   -ريض اهلل عنه-جاَء إىل سعد بِن عبادة  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن انليبَّ -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
بَراُر، وََصلَّْت »: -صىل اهلل عليه وسلم-فأكَل، ثم قال انليبُّ خِبُْْبٍ َوَزيٍْت، 

َ
ائُِموَن؛ َوأَكَل َطَعاَمُكُم األ أْفَطَر ِعنَْدُكُم الصَّ

 «.َعلَيُْكُم الَماَلئَِكةُ 
 سنده صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اخلزرج، قوهل: "فجاء خبْب وزيت"، فيه إحضار ما جاء إىل سعد بن عبادة"، سيد  -صىل اهلل عليه وسلم-عن أنس أن انليب 
"، أي: بعد إتمام -صىل اهلل عليه وسلم-، قوهل: "ثم قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-سهل، وإنه ال ينايف اجلود، "فأكل" أي: انليب 

ر صائماً، واجلملة بمعىن ا دلاعء، وقوهل: "وأكل طعامكم األكل، قوهل: "أفطر عندكم الصائمون"، أي: أثابكم اهلل إثابة من فطَّ
 األبرار"، مجع بر وهو اتليق، وقوهل: "وصلت عليكم املالئكة"، أي: استغفرت لكم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واملجالساتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعء

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

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلاريم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 األبرار : مجع بر، وهو اتليق. •

 فوائد احلديث:
 استحباب ادلاعء من الضيف عند الفراغ من األكل. .1
 ادلاعء ملن أفطر عنده.استحباب داعء الصائم بهذا  .2
 تقديم ما تيرس للضيوف، وأن ذلك ال ينايف اجلود. .3
 املالئكة  تستغفر ألهل اإليمان لفعلهم الصالح من العمل. .4

 املصادر واملراجع:
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1 
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمةتطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك -2
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -3
 ه.1428مشق، الطبعة األوىل، د-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -4
 ه.1418بريوت، الطبعة األوىل، -سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم -5
 العربية.سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويِّن، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب  -6
 بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية.-املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش املكتب اإلساليم -7
 ه.1421الرياض، األوىل، -، حتقيق حسني سليم، دار املغِّنادلاريم عبدالرمحن بن عبداهلل لإلمام ؛-ادلاريم سنن: بـ املعروف–مسند ادلاريم  -8
 ه.1399بريوت، الطبعة اثلانية، -حممد بن عبداهلل اتلِّبيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليممشاكة املصابيح؛ تأيلف  -9
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -10

 (10110) الرقم املوحد:

برَاُر, َوَصلَّْت َعلَْيُكُم الَمالَئَِكةُ 
َ
 أفطر عندكم الصائمون وَأَكَل َطَعاَمُكُم األ
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أقَْرُب ما يَكون العبد ِمْن َربرِه وهو »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
اعء ْكرثوا ادلُّ

َ
 «.ساجد، فَأ

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:
قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، وذلك ألن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اإلنسان إذا سجد، فإنه يضع أرشف ما به من األعضاء يف أماكن وضع األقدام اليت توطأ باألقدام، وكذلك أيضاً يضع أىلع 
، فيضعهما يف مستوى -يعِّن: أن وجهه أىلع ما يف جسده وقدميه أدىن ما يف جسده-جسده حذاء أدىن ما يف جسده  ما يف

صىل اهلل عليه -، وهلذا اكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وقد أمر انليب -عز وجل-واحد خضواعً وتذلاًل وتواضعاً هلل 
، وهلذا يقول اإلنسان يف -عز وجل-مع يف ذلك اهليئة واملقال تواضعاً هلل باإلكثار من ادلاعء يف حال السجود، فيجت -وسلم

وهو العيل األىلع يف ذاته ويف صفاته، وأن اإلنسان هو السافل انلازل  -جل وعال-سجوده: سبحان ريب األىلع، إشارة إىل أنه 
 -تعاىل-بالنسبة جلالل اهلل 

 وعظمته. 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أسباب إجابة ادلاعء وموانعهاتلصنيف: 
 السجود.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 استحباب كرثة ادلاعء يف السجود، ألنه من مواطن اإلجابة. .1
 .-سبحانه وتعاىل-الطاعة تزيد العبد قرباً من اهلل  .2
 لكما ازداد العبد طاعة استجاب اهلل داعءه. .3
 ىلع تعليم أمته اخلري وأسبابه وأبوابه. -صىل اهلل عليه وسلم-حرص رسول اهلل  .4

 واملراجع:املصادر 
 ه.1428رياض الصاحلني، ت: الفحل، دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق، الطبعة: األوىل،  

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن للنرش، الطبعة: 
زيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك، املحقق: د. عبد الع

 ه.1423الرياض، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –صحيح اإلمام مسلم، ت: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب 

 .1418األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة 
 (5382) الرقم املوحد:

 أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكَثوا ادلاعء
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نٍَس: أَكانَِت املَصافََحُة يف أْصَحاِب رسوِل  احلديث:
َ
؟، -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل عن أيب اخلطاب قتادة، قال: قُلُْت أل

 قَاَل: َنَعم.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قوهل: أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل، أي: ثابتة وموجودة فيهم حال مالقاتهم بعد السالم زيادة للمودة واإلكرام، 
يفرتقا، وهذا يدل ىلع فضيلة املصافحة إذا القاه، وهذا واملصافحة تكون بايلد ايلمىن، وإذا حصل ذلك فإنه يغفر هلما قبل أن 

إذا اكن القاه يلتحدث معه أو ما أشبه ذلك، أما جمرد املالقاة يف السوق فما اكن هذا من هدي الصحابة، يعِّن إذا مررت بانلاس 
 يف السوق يكيف أن تسلم عليهم.

___________________________ 
 واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذانالفضائل اتلصنيف: 

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

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

 معاين املفردات:
 املصافحة : اإلفضاء بصفحة ايلد إىل صفحة ايلد. •

 فوائد احلديث:
 موجودة فيما بني الصحابة.مرشوعية املصافحة؛ ألنها اكنت  .1

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 

 ه.1407لرابعة عرش، بريوت، الطبعة ا-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 

 ه.1422
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 (5384) الرقم املوحد:

 ؟ قال: نعم-صَّل اهلل عليه وسلم-أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل 
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 «.أكمل املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أىلع درجات املؤمنني هو من حسن ُخلقه، ومن أحق انلاس حبسن اخللق يه الزوجة؛ بل أحسن انلاس خلًقا من حسن خلقه 
 مع زوجه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 العرشة بني الزوجنيالفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 ى، وطالقة الوجه، وانلصح للمسلمني.أحسنهم خلًقا : حسن اخللق وصف جامع خلصال اخلري، وِعمادها بذل املعروف، وكف األذ •

 فوائد احلديث:
 ارتباط اإليمان حبسن اخللق. .1
 فضيلة األخالق احلسنة يف اإلسالم. .2
 تفاوت اإليمان وأنه يزيد وينقص وليس شيئًا واحًدا. .3

 املصادر واملراجع:
ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. صيدا   -سنن أيب داود -   .بريوت –سليمان بن األشعث السر
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي -

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

 احلليب.
الطبعة: األوىل، )ملكتبة -ين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياضسلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها/حممد نارص ادلين، األبلا-

 املعارف(.
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1426ياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح ر -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -

 (5792) الرقم املوحد:

 أكمل املؤمنني إيماناً أحسنهم خلًقا, وخياركم خياركم لنسائهم



 

180 
 

أال إن ادلنيا َملُعونة، »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.وُمتََعلرَماَملُعوٌن ما فيها، إال ذكَر اهلل تعاىل، وما َواالُه، واعملا 

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ادلنيا وما فيها من زينة مبغوضة مذمومة إىل اهلل تعاىل؛ ألنها مبعدة اخللق عما خلقوا هل من عبادة اهلل تعاىل والقيام برشعه، 
يبغضه اهلل؛ ألن هذا هو املقصود من إجياد إال ذكر اهلل تعاىل وما وااله من العبادات، وكذا تعليم العلم وتعلمه، مستثىن مما 

 اخللق.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وابن ماجه. اتلخريج:
 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ملعونة : ساقطة مبغوضة، وأصل اللعن الطرد. •
 ملعون ما فيها : من األموال واألمتعة والشهوات وغريها. •
 وما وااله : وما هو قريب منه مما حيبه اهلل تعاىل. •

 فوائد احلديث:
يبعد منها عن اهلل تعاىل ويشغل عن طاعته وعليه حيمل حديث ال جيوز لعن ادلنيا مطلقاً؛ لورود أحاديث تنىه عن ذلك، ولكن جيوز لعن ما  .1

 ابلاب يف جواز لعن ادلنيا.
 لك ما يف ادلنيا؛ فهو لعب وهلو إال ذكر اهلل وما اكن سببا يف ذلك. .2
 بيان فضل العلم وأهله وطالبه. .3
 لك.انلاس يف طلب العلم قسمان: اعلم أو متعلم، وهما ىلع سبيل رشد وَناة، وال تكن إمعة فته .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رش -
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (3788) الرقم املوحد:

 وما وَاالهُ, واعلًما ومتعلًما -تعاىل-َملعونة, َملعوٌن ما فيها, إال ذكر اهلل أال إن ادلنيا 



 

181 
 

، قال: أال أعلمك لكمات -ريض اهلل عنه -عن يلع  احلديث: ِعِّنر
َ
: أن ُماَكَتبًا جاءه فقال: إين َعَجْزُت عن كتابيت فَأ

اهُ اهلل عنك؟ قل:  -صىل اهلل عليه وسلم-َعلََّمِنيِهنَّ رسوُل اهلل  دَّ
َ
امهلل اْكِفِِّن حباللك عن »لو اكن عليك مثَل جبٍل َدْينًا أ

ْن ِسَواكَ  ْغِنِِّن بفضلك َعمَّ
َ
 «.حرامك، وأ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ًطا، ولكن هذا العبد يف هذا احلديث يأيت ماكتب، وهو شخص قد اكتب سيده ىلع أن يشرتي حريته منه  بمبلغ من املال مقسَّ
ريض اهلل -يسأهل أن يساعده يف قضاء دينه، فأرشده  -ريض اهلل عنه-لم جيد مااًل ليك يسدد سيده؛ فلجأ إىل يلع بن أيب طالب 

دينه ولو اكن مثل ، إذا قاهل خملًصا قَض اهلل عنه -صىل اهلل عليه وسلم-إىل العالج الرباين، وهو داعء علمه إياه انليب  -عنه
 «.امهلل اكفِّن حباللك عن حرامك، وأغنِّن بفضلك عمن سواك»اجلبل، فقال هل: قل: 

 واملعىن: اجعل يل كفاية يف احلالل، تغنيِّن بها عن احلاجة للحرام، واجعل يل رزقًا من فضلك تغنيِّن به عن سؤال انلاس.
___________________________ 

 واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورةالفضائل اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ا، وسميت كتابة؛ ألن العبد ماكتبًا : من الكتابة ويه: أن يشرتي العبد نفسه من سيده ىلع مال يؤديه إيله  • قًا ىلع أقساط، فإذا أداه صار حرًّ مفرَّ

 يكتب ىلع نفسه ملواله ثمنه، ويكتب مواله هل عليه العتق.
 كتابيت : املال اذلي اكتب به السيد عبده. •
 أداه : قضاه. •
 عجزت عن كتابيت : لم أتمكن من السداد ولزمِّن ادلين؛ بسبب كتابيت. •
 اكفِّن : اجعل يل كفاية. •

 فوائد احلديث:
 مشاورة وطلب رأي أهل العلم وادلين. .1
 داللة املدعوين وإرشادهم إىل ما يعينهم ىلع ما يعرض هلم من مشالكت. -تعاىل-ىلع أهل العلم وادلاعة إىل اهلل  .2
 احلث ىلع إاعنة املاكتب. .3
 انلاس.ادلاعء بهذه اللكمات؛ ألن بركتها تظهر يف وفاء ادلين، واالستغناء باهلل عن  .4
 الرزق احلالل وإن قل خري من املال احلرام وإن اكن كثرًيا. .5
 ولغريه تبًعا. -تعاىل-، فال ينسب خري إال هل -تعاىل -الفضل لكه هلل  .6
 .-تعاىل-وحده فيما ال يقدر عليه إال اهلل  -تعاىل-ينبيغ ىلع العبد أن يستعني باهلل  .7

َعلرُمَك لَكِماٍت َعلََّمنِيهنَّ رُسوُل اهلل 
ُ
اهُ اهلُل لَْو اَكَن  -صَّل اهلل عليه وسلم-أال أ َعلَْيَك ِمْثُل َجَبٍل َدْيًنا أدَّ

 َعْنَك؟ قُْل: امهلل اكفِن حباللك عن حرامك, وأغنِن بفضلك عمن سواك
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 املصادر واملراجع:
 ه.1428ملرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل رياض الصاحلني من الكم سيد ا 

 ه.1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 ه.1407الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرشة  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة

 م. 2009ه،1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 
اهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبر

 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 
عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن

 م.2001ه، 1421ة: األوىلاملحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبع
 ه.1408صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

ملكتبة سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة األوىل 
 ه.1422املعارف، 

 .1356 األوىل،: الطبعة-مرص –املكتبة اتلجارية الكِّبى -فيض القدير رشح اجلامع الصغري املؤلف: عبد الرؤوف املناوي القاهري  
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :يلع بن سلطان القاري  

 (5884) الرقم املوحد:
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رَْداء  احلديث: رْيِ أْعَماِلُكم، أال »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلَّ
نَبرئُُكْم خِبَ

ُ
أ

وأْزاَكها عند َمِليِكُكم، وأْرفَِعَها يف َدرََجاتُِكْم، وخري لكم من إْنَفاق اذلهب والفضة، وخري لكم من أن تَلَْقوا 
بوا أْعنَاَقُكم؟ ُبوا أْعنَاَقُهْم وَيُْضِ ُكْم َفَتُْضِ  «.-تعاىل-ذكر اهلل »قالوا: بىل، قال: « َعُدوَّ

 صحيح. حلديث:درجة ا
 املعىن اإلمجايل:

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم: أال أخِّبكم خبري أعمالكم، وأكرثها ثوابا وأطهرها عند ربكم، وأزيدها يف رفع درجاتكم، 
وخري لكم من أن تنفقوا اذلهب والفضة يف سبيل اهلل، وخري لكم من أن تلقوا الكفار يف معرتك احلرب فتُضبوا أعناقهم 

 لكمة اهلل تعاىل. فقال الصحابة: بىل يا رسول اهلل. قال: ذكر اهلل تعاىلإلعالء 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكراتلصنيف: 
 اجلهاد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

رَْداء  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ
 الرتمذي وأمحد وابن ماجه.رواه  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أزاكها : أطهرها وأنماها وأكرثها بركة. •
 مليككم : املليك: صاحب الُملك. ومليك اخللق: ربهم ومالكهم. •
 أرفعها : أرشفها وأعالها قدرا. •

 فوائد احلديث:
 وباطنا من أعظم الُقرب، وأنفعها عند اهلل تعاىل.أن املداومة ىلع ذكر اهلل تعاىل ظاهرا  .1
 مجيع األعمال رشعت إقامة ذلكر اهلل تعاىل، وذللك ؛ فالغاية أرشف من الوسيلة. .2
 اثلواب ال يرتتب ىلع قدر انلََّصب يف مجيع العبادات، بل قد يعطي اهلل تعاىل ىلع قليل العمل أكرث مما يعطي ىلع كثريه. .3
 لصدقة واجلهاد.فيه أن اذلكر أفضل من ا .4
 فيه احلث ىلع ِذْكر اهلل تعاىل، وأنه من أفضل األعمال. .5

 املصادر واملراجع:
 ه 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 بريوت -عالن الشافيع، دار الكتاب العريب  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن -
 ه1418 -الطبعة األوىل  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1430 -الطبعة األوىل  -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«رياض الصاحلنيكنوز  -

 (3575) الرقم املوحد:

نَبرُئُكْم ِِبَرْيِ أْعَمالُِكم, وأْزاَكها عند َملِيِكُكم
ُ
 أال أ



 

184 
 

َحبر الالَكَِم إِىَل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-ذر الغفاري عن أيب  احلديث:
َ
ْخِِّبَُك بِأ

ُ
أاَل أ

َحبَّ الالكم ِإىل اهلل: سبحان اهلِل وحبمِدهِ 
َ
 «.اهلِل؟ إنَّ أ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

؛ ألن معىن التسبيح اتلزنيه هل  سبحانه عن لك ما ال جيوز عليه -وجلعز -دل احلديث ىلع أنَّ التسبيح أحب الالكم إىل اهلل 
من املثل والشبه وانلقص، ولك ما أحلد فيه امللحدون من أسمائه، وقول القائل )حبمده( اعرتاف بأن ذلك التسبيح إنما اكن 

توفيقه يل، فاكنت سبحان اهلل  حبمده سبحانه فله املنة فيه، وجيوز أن  يكون املعىن: أسبحه متلبًسا حبمدي هل من أجل
 وحبمده أحب الالكم إىل اهلل، الشتماهلا ىلع اتلقديس واتلزنيه، واثلناء بأنواع اجلميل.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  راوي احلديث:

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

 فوائد احلديث:
 أحب الالكم إىل اهلل ذكره املشتمل ىلع تزنيهه وتقديسه واثلناء عليه بما هو أهله. .1
 عظيم ثواب هذه األذاكر. .2
 اتلعليم بصيغة السؤال واجلواب. .3

 املصادر واملراجع:
 ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار  

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 ه.1407رشح صحيح مسلم، لإلمام حميي ادلين انلووي، دار الريان للرتاث، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 ه.1417حلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن ا
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

ة، املحقق: فؤاد عب  ه.1417د املنعم أمحد، دار الوطن، سنة النرش: اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن ُهبَرْيَ
 (5402) الرقم املوحد:

 أال أخِّبك بأحب اللَكم إىل اهلل؟ إن أحب اللَكم إىل اهلل سبحان اهللِ وحبمِدهِ 
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ْخوَُف عليكم عندي من املسيح  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
َ
مرفواعً: "أال أخِّبكم بما هو أ

يرُن صالته ملا يَرى من َنَظِر رَُجٍل".  ادلجال؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: الرشك اخليف يقوم الرجل فيصيل فَزُيَ
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -اكن الصحابة يتذاكرون فتنَة املسيح ادلجال ويتخوفون منها، فأخِّبهم  أن هناك حمذوراً خيافه عليهم  -َصىلَّ اَّللَّ
ه بتحسني العمل اذلي يُبتىغ به  وجه أشد من خوِف فتنة ادلجال وهو الرشك يف انلية والقصد اذلي ال يظهر للناس، ثم فرسَّ

 اهلل من أجل رؤية انلاس.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوباتلصنيف: 
 الصالة. -اآلداب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 رواه ابن ماجه. اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 أخوف : أي: أشد خوفاً. •
 املسيح : صاحب الفتنة العظىم، ُسيمر مسيحاً؛ ألن عينه ممسوحٌة، أو ألنه يمسح األرض أي: يقطعها برسعة. •
 ادلجال : كثري ادلَجل أي: الكذب. •
 ابلاطن قد قصد به غرَيه.الرشك اخليف : سماه خفياً؛ ألن صاحبه يُظهر أن عمله هلل وهو يف  •
نها وُيطيلُها وحنو ذلك. •  يزيرن صالته : حيسر

 فوائد احلديث:
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -يف احلديث شفقته  .1  ىلع أمته ونصُحه هلم. -َصىلَّ اَّللَّ
 أن الرياء أخوف ىلع الصاحلني من فتنة ادلجال. .2
 احلذر من الرياء ومن الرشك عموماً. .3
 صاحبه خلفائه وعرس اتلخلص منه وقوة ادلايع إيله.شدة خطر الرياء ىلع  .4
 بيان خطر املسيح ادلجال واتلحذير منه. .5

 املصادر واملراجع:
 م.1957 - ـه1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة،  

 ه.1424العربية السعودية، الطبعة: اثلانية، القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، دار ابن اجلوزي، اململكة 
 م.2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل، 

 م.2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 
 ه.1424اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النرش: اتلمهيد لرشح كتاب 

 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الكتب العربية 
 صحيح اجلامع، طبعة املكتب اإلساليم.

 (3333) الرقم املوحد:

أال أخِّبكم بما هو أخوف عليكم عندي من املسيح ادلجال؟ قالوا: بَّل يا رسول اهلل, قال: الرشك اخليف, 
 ملا يرى من نظر رجليقوم الرجل فيصِل فزيين صالته 
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أال أخِّبكم بمن حيرم ىلع انلار؟ أو بمن حترم عليه انلار؟ حترم ىلع »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود  احلديث:
 ٍ ٍ سهللك قريب َهنِيَّ  «.لَنير

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أال أخِّبكم بمن يُمنع عن انلار، أو تُمنع عنه، تمنع ىلع لك قريب من انلاس بمجالستهم يف أماكن الطاعة ومالطفتهم قدر 
 االستطاعة، ولك حليم لني اجلانب، َسْمٍح يف معاملة انلاس.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اذلي ال يقرب منها.بَمْن حَيُْرُم ىلَعَ انلَّاِر : هو  •
 لك قريب : أي حمبب إىل انلاس حلسن معاملته هلم. •
 هني : متواضع. •
 لني : حسن املعاملة. •
 سهل : أي يقيض حواجئهم ويسهل أمورهم. •

 فوائد احلديث:
 ماكنة األخالق احلسنة وأنها منجاة من انلار. .1
 استحباب مالطفة انلاس، وتسهيل اجلانب هلم وقضاء حواجئهم. .2
 ق مع انلاس من اإليمان.حسن األخال .3
 استخدام ادلايع أسلوب الرتغيب يؤدي إىل قبول احلق واثلبات عليه. .4
 ينبيغ تنبيه املتعلم أو السامع ىلع األمور اليت هلا شأن. .5

 املصادر واملراجع:
 .م1975 - ـه1395 اثلانية، الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 ه.1425ل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الصدييق، حتقيق خلي

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

 ه.1418هجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، ب
 ه.1415سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، 

 .م2002 - ـه1422 األوىل، الطبعة ،بلنان –مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري، دار الفكر، بريوت  
 (4943) الرقم املوحد:

 أال أخِّبكم بمن حيرم ىلع انلار؟ أو بمن حترم عليه انلار؟ حترم ىلع لك قريب, هني, لني, سهل
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ُدلُُّكم ىلع ما َيْمُحو اهلل به اخلطايا ويرفع »: -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  احلديث:
َ
أال أ

ُة اخلَُطا إىل املساجد، وانتظاُر الصالة بعد إِْسبَاُغ الوُُضوء ىلع الَماَكرِه، وَكرْثَ »قالوا: بىل، يا رسول اهلل، قال: « به ادلرَجات؟
باط  «.الصالة فذِلُكم الرر

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ىلع  أصحابه عرًضا، وهو يعلم ماذا سيقولون يف جوابه، وهذا من حسن تعليمه عليه  -صىل اهلل عليه وسلم-عرض انليب 
املسائل عرضا، حىت ينتبه اإلنسان ذللك، ويعرف ماذا سيلىق إيله، قال: أال أدلكم ىلع الصالة والسالم، أنه أحيانا يعرض 

 ما يمحو اهلل به اخلطايا، ويرفع به ادلرجات؟.
 قالوا: بىل يا رسول اهلل، يعِّن: أخِّبنا فإننا نود أن ختِّبنا بما نرفع به ادلرجات ونمحو به اخلطايا، قال:

انلفس ذللك، مثل أيام الشتاء؛ ألن أيام الشتاء يكون املاء فيها باردا، فإذا أتم اإلنسان  أوال: إتمام الوضوء يف حال كراهة
 وضوءه مع هذه املشقة، دل هذا ىلع كمال اإليمان، فريفع اهلل بذلك درجات العبد وحيط عنه خطيئته.

 َبُعد املسجد. ثانيا:  أن يقصد اإلنسان املساجد، حيث رشع هل إتيانهن، وذلك يف الصلوات اخلمس، ولو
ثاثلا: أن يشتاق اإلنسان إىل الصلوات، لكما فرغ من صالة، فقلبه متعلق بالصالة األخرى ينتظرها، فإن هذا يدل ىلع إيمانه 

 وحمبته وشوقه هلذه الصلوات العظيمة. 
 فإذا اكن ينتظر الصالة بعد الصالة، فإن هذا مما يرفع اهلل به ادلرجات، ويكفر به اخلطايا.

 ِّب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن املواظبة ىلع الطهارة والصالة والعبادة اكلرباط يف سبيل اهلل تعاىل.ثم أخ
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 
 الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-الرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يمحو : يغفر. •
 ادلرجات : املنازل يف اجلنة. •
 إسباغ الوضوء : استيعاب أعضائه بالغسل. •
 املاكره : ما يكرهه اإلنسان، ويشق عليه كشدة الِّبد وألم اجلسم وحنو ذلك. •
 انتظار الصالة : تعلق القلب والفكر بها ولو اكن يف بيته أو شغله. •
 الرباط : مالزمة ثغور العدو وحراستها، وسيم انتظار الصالة رباطا ؛ ألن فيه جهاد انلفس وحبسها عن الشهوات. •
 الصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم. •
 اتلعبد هلل عز وجل بغسل األعضاء األربعة ىلع صفة خمصوصة. الوضوء : •

 فوائد احلديث:
ثلغور؛ ينبيغ تربية انلاس ىلع صغار العلم قبل كباره، فاذلي ال يستطيع انتظار الصالة وحبس نفسه فرتة يف بيوت اهلل ال يستطيع املرابطة يف ا .1

 حلماية بيضة املسلمني ودفع اغئلة وصائل الاكفرين.
 تعلق القلب ببيوت اهلل تعاىل، ويه عبادة بمفردها.فضل  .2
 فضل ادلار ابلعيدة عن املسجد ىلع القريبة، فلكما بعدت ادلار كرثت اخلطا. .3

أال أدلكم ىلع ما َيْمُحو اهلل به اخلطايا ويرفع به ادلرجات, قالوا: بَّل, يا رسول اهلل, قال: إسباغ الوضوء ىلع 
باطاملاكره, وكَثة اخلَُطا إىل   املساجد, وانتظار الصالة بعد الصالة فذلُِكم الرر
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صحابها،أو ما ورد يف األحاديث من تكفري اذلنوب، إنما هو يف شأن ما يتعلق حبقوق اهلل تعاىل، وأما ما يتعلق حبقوق العباد، فال بد من أدائها أل .4
 حلل واالستِّباء منها.اتل

 هذه األمور وسيلة للمغفرة واتلقرب إىل اهلل عز وجل. .5
 العبادة جهاد وإعداد للجهاد ملا فيه من صِّب وجدل وحتمل،وما فيها من بذل اجلهد وكبح انلفس عن املعايص. .6
 املحافظة ىلع صالة اجلماعة يف املسجد، واالهتمام بالصلوات وعدم التشاغل عنها. .7
 اغ الوضوء وحتسينه، ولو اكن يف شدة،كِّبد شديد أو احتياجه إىل املاء او السيع يف حتصيله أو غري ذلك.احلث ىلع إسب .8

 املصادر واملراجع:
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب - 
 ه.1430الطبعة األوىل -بن نارص العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني،حلمد  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 ه.1425الرابعةالطبعة -بريوت-دار املعرفة-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

 (3574) الرقم املوحد:
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قال: ذكر أصحاب رسول اهلل صىل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث  احلديث:
أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن ابَلَذاَذَة من اإليمان، »فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: عليه وسلم يوماً عنده ادلنيا، 

ل.« إن ابَلَذاَذَة من اإليمان  قال الراوي: يعِّن اتلَّقحُّ
 حسن لغريه. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: )أال تسمعون( أي: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب يف ادلنيا فقال هلم  -صىل اهلل عليه وسلم-تكلم نفر من أصحاب انليب 
 اسمعوا وكرر للتأكيد، إن اتلواضع يف اللباس والزينة من أخالق أهل اإليمان، واإليمان هو ابلاعث عليه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث أبو أمامة  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ابلذاذة : يه رثاثة اهليئة وترك فاخر اللباس. •
 فوائد احلديث:

 ادلنيا وشهواتها وزخرفها ويصد القلوب عن ذكر اهلل.استحباب حتويل حديث املجلس إذا اكن الالكم مثقاًل بمتاع  .1
 احلث ىلع اتلواضع واتلقليل من ادلنيا ألن ذلك يبعث اهلمم ىلع العبادة والطاعة. .2
 ال يفهم من احلديث ترك انلظافة،فإنَّ اإلسالم حث عليها ويه من دوايع اإليمان فالطهور شطر اإليمان. .3

 املصادر واملراجع:
ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية.سنن أيب داود:  س-   ليمان بن األشعث السر
فيصل عيىس ابلايب  -دار إحياء الكتب العربية  -سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق-

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

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
 -اجلامعة السلفية  -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء -املؤلف: أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري -مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح -
 م. 1984ه،  1404 -الطبعة: اثلاثلة -نارس اهلندب
دار املعرفة للطباعة والنرش -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-املؤلف: حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –واتلوزيع، بريوت 
ِْهيبَصِحيُح - ِغيب َوالرتَّ ْ  1421الطبعة: األوىل، -اململكة العربية السعودية -مكتَبة الَمعارف لِلنرَْشِ واتلوزيْع، الرياض -حممد نارص ادلين األبلاين-الرتَّ
 م. 2000 - ـه
 .1418 األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار اهلاليل عيد بن سليم–بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني -

 (5793) املوحد:الرقم 

 أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن اِلذاذة من اإليمان, إن اِلذاذة من اإليمان
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نَبرئُكم ما »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود  احلديث:
ُ
الَعْضُه؟ يه أال هل أ

 «.انلَّميمة الَقالَُة بني انلَّاس
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

تَه ِمن الـَميْش بنَي انلَّاس بانلَِّميَمة، بنَْقل حديث بعضهم يف بعض ىلع وَْجه  -صىل اهلل عليه وسلم-أراد انليب  مَّ
ُ
ر أ أن حيذر

ْدىَع  -صىل اهلل عليه وسلم-اإلفساد بينَهم، فافتتح انليب 
َ
ْوَقع يف انلُُّفوس، وأ

َ
حديثه بصيغة االستفهام والسؤال؛ يلكون أ

 أي: ما الكذب واالفرتاء؟ وفُرس أيضا بالسحر. « ما الَعْضهُ »لالنتباه، فسأهلم: 
ْحُر ِمن الفساد، واإلرضار ثم أجاب عن هذا السؤال: بأن الَعْضَه هو َنْقُل اخلُُصومة بني انلاس؛ ألن ذلك َيْفَعُل ما َيْفَعلُه  السر

ُدور َغيًْظا وِحْقًدا، كم ، وَمْلء الصُّ لَة بني الـُمَتَقاِرَبنْيِ ، وَقْطع الصر ا هو الـُمَشاَهُد بني بانلاس، وَتْفريق الُقلُوب بني الـُمتَآِلَفنْيِ
 انلَّاس.

___________________________ 
 واملواعظ < ذم املعايصالفضائل واآلداب < الرقائق اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يته. •  أال : أداة اسِتْفتَاح، والَغَرض تَنِْبيُه الـُمخاَطب، واالعتناُء بما يُلىَْق إيله؛ ألهمر
ْخِِّبُكم.أنبئكم : أي:  •

ُ
 أ

ها انليب  • هنا بانلََّميَمة؛ ألنَّ انلَِّميَمة اغبًلا ال خَتْلُو ِمن  -صىل اهلل عليه وسلم-العضه : الَعْضُه يف األصل: ابَلْهت وهو افرتاء الكذب، وفرسَّ
 ابُلْهت.

 انلميمة : َنْقُل الالكم ِمن َشْخص إىل آخَر ىلع وَْجِه اإلفساد. •
 وإيقاع اخلُُصومة بنَي انلَّاس بما حُيىَْك للبعض عن ابلعض. القالة : يه كرثة الَقْول، •

 فوائد احلديث:
ُخُذ ُحْكمَ  .1

ْ
ام يَأ ْحر ِمن اتلفريق بني الُقلُوب واإلفساد بني انلاس، ال أنَّ انلَّمَّ  الساحر ِمن حيُث الكفر وغريه. أن انلَِّميَمة َتْفَعُل ما َيْفَعلُه السر

 الكبائر.حتريم انلميمة، وأنها من  .2
ْدىَع لالنتباه، وأنه من أسايلب الرتبية اإلسالمية. .3

َ
ْهن، وأ ثْبَُت يف اذلر

َ
 اتلعليم ىلع طريقة السؤال واجلواب، ألن ذلك أ

 حرص اإلسالم ىلع حسن العالقة بني املسلمني وانليه عما يفسدها. .4
 املصادر واملراجع:

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل،  -اعلم الكتب صحيح مسلم، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  
مكتبة السوادي، جدة،  -دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد  -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي  -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد 

 م.2003 - ـه1424الطبعة اخلامسة،  -اململكة العربية السعودية 
 م.2001 -ه 1422لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل،  امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد،

 ه.1424الطبعة اثلانية،  -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية  -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني 
 (5942) الرقم املوحد:

نَبرُئكم ما الَعْضُه؟ يه انلَِّميَمُة الَقالَُة بنَي انلَّاس
ُ
 أال هل أ
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يِتَ بماٍل أو َسيْبٍ  -صىل اهلل عليه وسلم-عن َعْمُرو بن َتْغِلَب ـ ريض اهلل عنه ـ  أن رسول اهلل  احلديث:
ُ
مه، أ َفَقسَّ

ين تََرك َعتَبُوا، فحمد اهلل، ثم أثىن عليه، ثم قال:  ِ عطي »فأعطى رجاال، وترك رجااًل، فبَلَغه أن اذلَّ
ُ
أما بعد، فواهلل إين  أل

عطي أقواًما ملا أرى يف قلوبهم من اجلََزع والَهلَع، 
ُ
عطي، ولكِّن إنما أ

ُ
الرجل وأَدُع الرجَل، واذلي أدُع أحبُّ إيل من اذلي أ

ِكُل أقواما إىل ما َجَعَل اهلل يف قُلُوبِهم من الِغىَن واخلرَْي، منهم َعْمُرو بن َتْغِلَب 
َ
حبُّ « َوأ

ُ
قال عمرو بن تغلب: فواهلل ما أ

 مُحَْر انلََّعم. -صىل اهلل عليه وسلم-أن يل بكلمة رسول اهلل 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

" وهو ما يُؤخذ من العدو يف احلرب  -صىل اهلل عليه وسلم-حيدثنا َعْمُرو بن َتْغِلَب ريض اهلل عنه: "أن انليب  يِتَ بمال أو بَسيْبٍ
ُ
أ

من األرسى عبيدا أو إماء "فقسمه، فأعطى رجااًل، وترك رجااًل" أي: أعطى بعض انلاس تأيلفا لقلوبهم، وترك ابلعض اآلخر 
ُهم اهلل من قوة اإليمان وايلقني، " فبَلغه أن اذلين ترك َعتَبُوا " أي: الُموا عليه فيما بينهم ، ظنًا منهم ـريض ثقة بهم، ملا َمنَحَ 

 : إنما أعطى أوِلك ملِزية يف دينهم.   -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  -اهلل عنهم
يه بما هو أهله ، ثم قال: أما بعد ، فواهلل إين وقام فيهم خطيبا، فحمد اهلل ثم أثىن عل -صىل اهلل عليه وسلم-فجمعهم انليب  

 ألعطي الرجل وأدع الرجل، واذلي أدْع أحب إيل من اذلي أعطي "  
أي: ليس املعىن: أنِّن إذا أعطيت بعضهم ولم أعط اآلخر ديلل ىلع حمبيت هلم دون اآلخرين، بل إن اذلين أدعهم وال أعطيهم 

 ُهم أحبُّ إيل ممن أعطيهم.  
 َ هلم سبب إعطاء بعضهم دون بعض فقال: " ولكِّن إنما أعطي أقواما ملا أرى يف قلوبهم من اجلََزِع والَهلَع " أي: من شدة  ثم بنَيَّ

َجر اذلي يُصيب نفوسهم لو لم يعطوا من الغنيمة، فأعطيهم تأيلفا لقلوبهم، وتطييبا نلفوسهم.  األلم والضَّ
ِكُل أقواما إىل ما جعل اهلل يف قلوبهم من 

َ
الِغىن" أي: وأترك أقواما فال أعطيهم ألين أِكلهم إىل ما وضع اهلل يف قلوبهم من "وأ

ين أمنع عنهم العطاء  القناعة وغىن انلفس، "واخلري" أي وقوة اإليمان وايلقني "منهم عمرو بن تغلب" أي: من انلاس اذلَّ
 اتكاال ىلع ما عندهم من اإليمان "َعْمُرو بن َتْغِلَب".  

 آلخر: "إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيلَّ منه، َخشية أن يكب يف انلار ىلع وجهه" رواه مسلم ويف احلديث ا
يثِّن عليه: "فواهلل ما أحب أن يل بكلمة رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-عندما سمع انليب  -قال َعْمُرو ـريض اهلل عنه  
بديال  -صىل اهلل عليه وسلم-أرىض بهذا اثلناء اذلي كرمِّن به انليب مُحْر انلََّعم" أي: أقسم باهلل ال  -صىل اهلل عليه وسلم-

 ولو أعطيت أنفس أموال العرب اليت يه اجلمال احلُمر.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب

 الصدقات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-َعْمُرو بن َتْغِلَب  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 سيب : نساء وصغار الكفار املحاربني املأُخوذون يف احلرب. •
 اإلدالل.عتبوا : من العتب وهو اللوم وخماطبة  •
 أدع : أترك إعطاءه. •

عطي
ُ
عطي الرجل وأَدُع الرجَل, واذلي أدُع أحبُّ إيل من اذلي أ

ُ
 أما بعد, فواهلل إين  أل
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 اجلزع : شدة األلم يف القلب واخلوف. •
 اهللع : احلرص والشح. •
 أكل : أترك. •
 الغىن واخلري : الرىض والقناعة. •
 محْر انلعم : يه: اإلبل احلُمر، ويه: أنفس أموال العرب، بُضب بها املثل يف نفاسة اليشء وأنه ليس هناك يشء أعظم منه. •

 فوائد احلديث:
 نة يف اخلُطبة ابلدء باحلمد واثلناء ىلع اهلل بما هو أهله.الس .1
 املال واملتاع ليس مقياس كرامة اإلنسان وماكنته. .2
 حكمة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف تأيلف القلوب وإنقاذها من اهلالك. .3
 ترصف اإلمام يف املال والعطاء حسب املصلحة العامة. .4
 املسلم من رزق دون سؤال أو إحلاح.احلث ىلع الرضا بما يأيت  .5
 رسور املؤمن وفرحه بما يبدو منه من خري. .6
 فضيلة َعَمِرو بن َتْغِلْب ريض اهلل عنه. .7
 جواز احللف من غري استحالف. .8
 تأيلف القلوب باملال . .9

 املصادر واملراجع:
 ه 1430بعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الط 

 بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش    
 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرشة  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

 ه1422بلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ا
  ـه  1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

  ـه  1410النرش:  منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم ، انلارش: مكتبة دار ابليان، اعم
 ه. 1392املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، تأيلف: حميي ادلين حيىي انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

 (3729) الرقم املوحد:
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وُهو يِف ِسَياقَِة الَْموِت، َفَبىَك َطِوياًل،  -ريض اهلل عنه-عن ابن شماسة املهري قال: َحَُضنَا َعمرو بن العاص  احلديث:
َل وَجَهُه إىَِل اجِلَداِر، فََجَعَل ابنَُه، يقول: يَا  َك رُسول اهلل وََحوَّ َ َما برَشَّ

َ
َبتَاُه، أ

َ
َك رسول  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أ بَكَذا؟ أَما برَشَّ

ًدا رسو -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل  نَّ حُمَمَّ
َ
ْن اَل إهَِلَ إاِلَّ اهلل، َوأ

َ
فَضَل َما نُِعدُّ َشَهاَدةُ أ

َ
قبََل بِوَجِهِه، فَقاَل: ِإنَّ أ

َ
ُل اهلل، بَِكَذا؟ فَأ

َشدَّ ُبْغًضا لِرَُسوِل اهلل إِينر 
َ
َحٌد أ

َ
يُتِِّن َوَما أ

َ
ْطَباٍق ثاََلٍث: لََقْد َرأ

َ
َحبَّ إِيَلََّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم- َقْد ُكنُت ىلَعَ أ

َ
، َواَل أ ِمِّنر

ُكوَن قَْد اْستَْمَكنُْت ِمنُْه َفَقتَلْتُُه، فَلَْو ُمتُّ ىلَعَ تِلَْك احلَاِل لَُكنُْت 
َ
ْن أ

َ
ا َجَعَل اهلُل اإلِْساَلَم يِف قَليِْب ِمْن أ ْهِل انلَّاِر، فَلَمَّ

َ
 ِمْن أ

تَيُت انَليبَّ 
َ
بَايُِعَك، فَبََسَط يَِمينَُه َفَقبَْضُت يَِدي، فقال: -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أ

ُ
َما لََك يَا »، َفُقلُت: ابُْسْط يَِمينََك فأَِل

ْشرَتَِط، « َعمُرو؟
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ْن ُيْغَفَر يِل، قال: « تَْشرَتُِط َماَذا؟»قال: قُلُت: أ

َ
نَّ اإلِْساَلَم َيْهِدُم َما اَكَن َقبْلَُه، »قُلُت: أ

َ
َما َعِلمَت أ

َ
أ

نَّ احلَجَّ َيْهِدُم َما اَكَن َقبْلَُه؟
َ
نَّ الِهْجَرَة َتْهِدُم َما اَكَن َقبْلََها، َوأ

َ
حبَّ إِيَلَّ ِمْن رُسو« َوأ

َ
َحٌد أ

َ
صىلَّ اهلل عليه -ل اهلل َوَما اَكن أ

ِص  -وسلَّم
َ
ْن أ

َ
 َعيِِّن ِمنُْه؛ إِْجاَلاًل هَلُ، َولَْو ُسئِلُْت أ

َ
ْمأَل

َ
ْن أ

َ
ِطيُق أ

ُ
َجلَّ يِف َعيِِّن ِمنُْه، َوَما ُكنُْت أ

َ
ينر لَْم َواَل أ

َ
َطْقُت؛ أِل

َ
َفُه َما أ

 َ  َعيِِّن ِمنُْه، َولَْو ِمتُّ ىلَعَ تِلَْك احلَاِل ل
ُ
ْمأَل

َ
ُكْن أ

َ
ْدرِي َما َحايِل ِفيَها؟ فَِإَذا أ

َ
ْشَياَء َما أ

َ
ْهِل اجلَنَِّة، ُثمَّ َويِلنَا أ

َ
ُكوَن ِمْن أ

َ
ْن أ

َ
رََجوُْت أ

ِقيمُ 
َ
َّ الرُتَاَب َشنًّا، ُثمَّ أ نَا ِمتُّ َفاَل تَْصَحبِِّْن نَاحِئٌَة َواَل نَاٌر، فَِإَذا َدَفنْتُُمويِن، َفُشنُّوا يلَعَ

َ
َر َما ُتنَْحُر َجُزور، وا َحوَل قَِّبِي َقدْ أ

. َراِجُع بِِه رُُسَل َريبر
ُ
ْنُظر َما أ

َ
نَِس بُِكم، َوأ

ْ
ْستَأ

َ
 َوُيْقَسُم حَلُْمَها، حىتَّ أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

القصة املتضمن ملوضوع اتلبشري واتلهنئة باخلري قصة، وُخالصة هذه  -ريض اهلل عنه-تضمن حديث عمرو بن العاص 
ل وجهه حنو اجلدار  ، وهو يف -ريض اهلل عنه-العظيمة: أنَّه حَُضه بعض أصحابه وهو يف سياق املوت، فبىك بكاء شديدا، وحوَّ

ك انليب  باجلنة؟ فقال: يا بِّن إين كنت ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-سياق املوت سيفارق ادلنيا فقال هل ابنه: عالم تبىك وقد برشَّ
بغضا شديدا، وأنه لم يكن ىلع وجه  - ذكر هذه األحوال اثلالث: أنه اكن يبغض انليب صىل اهلل عليه وسلمأحوال ثالثة، ثمَّ 

ن منه فقتَلَه، وهذا أشد ما يكون من الكفر، حىتَّ ألىق اهلل  األرض أحد يبغضه كما اكن يبغضه هو، وأنه يَوَدُّ أنَّه لو تمكَّ
بَايُِعَك ىلَع اإلسالم، واكن انليب -عليه وسلم صىل اهلل-اإلسالم يف قلبه فجاء إىل انليب 

ُ
-، فقال يا رسول اهلل: ابسط يدك فأَِل

أحسن انلاس ُخلًُقا فمدَّ يده، ولكن عمرو بن العاص كف يده؛ ليس استكباًرا، ولكن استثباتا ملا  -صىل اهلل عليه وسلم
، قال: "ماذا تشرتط؟" قال: أشرتط أن يغفر اهلل يل -اإلسالم يعِّن ىلع-سيذكره، فقال هل: "مالك؟" قال: يا رسول اهلل، إين أشرتط 

ه  ، يشرتط أنَّ اهلل يغفر هل، ظن أن اهلل لن يغفر هل ملا اكن هل من -ريض اهلل عنه-ما سبق من الكفر واذلنوب. هذا أكِّب همر
وأن اهلجرة تهدم ما اكن قبلها، وأن : "أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله، -صىل اهلل عليه وسلم-سابقة، فقال هل انليب 

 احلج يهدم ما اكن قبله" ثالثة أشياء.
: }قل لذلين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد -عز وجل-أما اإلسالم: فإنه يهدم ما اكن قبله بنص الكتاب العزيز، قال اهلل  

 سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت األولني{.
 اليت يعيش فيها، ويه بدل كفر هدمت ما قبلها.واهلجرة: إذا هاجر اإلنسان من بدله 

 : "احلج املِّبور ليس هل جزاء إال اجلنة". -صىل اهلل عليه وسلم-واحلج: يهدم ما قبله؛ لقول انليب 
حبًّا شديًدا حىت اكن أحب انلاس إيله، وحىت إنه ال يستطيع أن  -صىل اهلل عليه وسلم-وأحب انليب  -ريض اهلل عنه-فبايع 

. سبحان مقلب القلوب! باألمس اكن يبغضه بغضا شديدا، حىت يتمىن أنه -عليه الصالة والسالم-ر فيه؛ إجالال هل حيد انلظ
يقدر عليه فيقتله، واآلن ما يستطيع أن يرفع طرفه إيله؛ إجالال هل، وال يستطيع أن يصفه؛ ألنه ال حييط به، حيث إنه لم 

 .-وسلم صىل اهلل عليه-يدركه إدرااك جيدا؛ مهابة هل 

 قبله, وأن اهلجرة تهدم ما اكن قبلها, وأن احلج يهدم ما اكن قبله؟أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن 
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يقول ريض اهلل عنه: إنَّه لو مات ىلع احلال األول؛ لاكن من أهل انلار، يقول: ولو مت ىلع تلك احلال يعِّن احلال اثلاين؛ لرجوت 
أن أكون من أهل اجلنة. انظر االحتياط فقد جزم أنه لو مات ىلع احلال األوىل؛ لاكن من أهل انلار، أما احلال اثلانية فإنه لشدة 

: لو مت ىلع هذا احلال لرجوت أن أكون من أهل اجلنة، ولم يقل: لكنت من أهل اجلنة؛ ألن الشهادة باجلنة أمرها خوفه قال
 صعب.

، توىل إمارات وقيادات، وحصل ما حصل يف قصة حرب معاوية وغريه، واكن عمرو -ريض اهلل عنه-ثم إنه بعد ذلك توىل أمورا 
 العرب، فيقول: أخىش من هذا اذلي حدث يب بعد احلال األوسط أن يكون بن العاص معروفا أنه من أدىه العرب وأذىك

 أحاط بعميل.
أنه إذا مات ال تتبعه ناحئة، وانلاحئة: يه املرأة اليت تنوح ىلع امليت، وتبيك عليه بكاء يشبه نوح  -ريض اهلل عنه-ثم أوىص 

ينحر واحد من اإلبل، ويقسم حلمه، حىت يراجع رسل ربه  إذا دفنوه أن يبقوا عند قِّبه قدر ما -ريض اهلل عنه-احلمام، وأمر 
وهم املالئكة اذلين يأتون إىل امليت إذا دفن، فإن امليت إذا دفن يأتيه ملاكن وجيلسانه يف قِّبه، ويسأالنه ثالثة أسئلة: يقوالن 

 من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟.
در ما تنحر اجلزور ويقسم حلمها؛ ليستأنس بهم، وهذا يدل أهله أن يقيموا عليه ق -ريض اهلل عنه-فأمر عمرو بن العاص 

أن امليت يسمع قرع نعاهلم إذا انرصفوا من دفنه، قرع  -عليه الصالة والسالم-ىلع أن امليت حيس بأهله، وقد ثبت عن انليب 
 انلعال اخليف يسمعه امليت إذا انرصفوا من دفنه.

ث حسن أنه اكن إذا دفن امليت وقف عليه، وقال: "استغفروا ألخيكم، يف حدي -صىل اهلل عليه وسلم-وقد ثبت عن انليب 
واسألوا هل اتلثبيت؛ فإنه اآلن يسأل"، فيستحب إذا دفن امليت أن يقف اإلنسان ىلع قِّبه ويقول: امهلل ثبته، امهلل ثبته، امهلل 

 اكن إذا سلم سلم ثالثا، وإذا داع داع ثالثًا.  -وسلم صىل اهلل عليه-ثبته، امهلل اغفر هل، امهلل اغفر هل، امهلل اغفر هل؛ ألن انليب 
 باجلنة، وهذا من باب البشارة باخلري واتلهنئة به. -صىل اهلل عليه وسلم-احلاصل أن ابن عمرو بن العاص قال هل: برشك انليب 

___________________________ 
 الصاحلةالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال اتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < اتلاريخ < الرتاجم وسري األعالم
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < محل امليت ودفنه

-فضائل عمرو بن العاص  -الوصية  -احلج  -اجلنائز  -اهلجرة  -اإلمارة  -املبايعة  -ايلوم اآلخر  -اتلوحيد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 .-اهلل عنهريض 

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن العاص  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ِسيَاقَة املوت : حال حضور املوت. •
 أْطبَاق : أحوال. •
نُت وقَِدرت. •  اْستَْمَكنت : تمكَّ
 عمرة القضاء.أتيت انليب : جئته وذلك سنة سبع من اهلجرة، بعد  •
بَايُِعك : أاعقدك وأاعهدك. •

ُ
 فأَِل

ِطيق : أقدر. •
ُ
 أ
 َويِلنا أشياء : لُكرفنا بأعمال. •
 ناحئة : يه اليت تعدد أوصاف امليت، وتبيك بصوت، وتنوح عليه. •
 فُشـنُّوا : صبُّوه قلياًل قلياًل. •
 اجلَُزور : ما يصلح ألن يذبح من اإلبل. •
َراِجع : أجاوب وأجادل. •

ُ
 أ
نِس : أشعر باألنس. •

ْ
ْستَأ

َ
 أ



 

195 
 

 فوائد احلديث:
 جواز ابلاكء عند االحتضار، رجاء عفو اهلل، واتعاظ األحياء احلارضين. .1
: )واذلين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم -تعاىل-يف هذا احلديث: أن املؤمن ال تفارقه خشية اهلل ولو عمل من الصاحلات ما عمل، كما قال  .2

 إىل ربهم راجعون(.
 ويموت عليه. -تعاىل-ستحباب ذكر أحسن أعمال املحتُض عنده؛ يلحسن ظنه باهلل ا .3
 تطييب نفس املحتُض وتبشريه برمحة اهلل وعفوه. .4
 -تعاىل-، وذكر آيات الرجاء، وأحاديث العفو عنده، وتبشريه بما أعده اهلل -سبحانه وتعاىل-استحباب تنبيه املحتُض ىلع إحسان ظنه باهلل  .5

 للمسلمني.
 الاكفر إذا أسلم ال يسأل عما مَض من اذلنوب.أن  .6
 ِعَظم موقع اإلسالم واهلجرة واحلج، وأن لك واحد منها يهدم ما قبله من املعايص. .7
 أن اهلجرة واحلج والصالة تكفر الصغائر من اذلنوب، وأن الكبائر تكفرها اتلوبة برشوطها. .8
 وحبهم هل. -ه وسلمصىل اهلل علي-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-إجالل الصحابة  .9
 حرمة انلياحة ىلع امليت، واتباع جنازته بنار. .10
 من عدم اتباعه بناحئة وال نار. -صىل اهلل عليه وسلم-امتثال نيه رسول اهلل  .11
 استحباب الوصية قبل املوت. .12
 استئناس امليت بداعء إخوانه وأهله هل عند قِّبه. .13
 إثبات فتنة القِّب، وسؤال امللكني. .14
 املكث عند القِّب مدة قصرية؛ لدلاعء واالستغفار للميت.استحباب  .15

 املصادر واملراجع:
 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل  

طبعة: تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ال
 م. 2002ه، 1423األوىل 

 ه.1428بريوت، الطبعة: األوىل  رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق،
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

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

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 

 (3446) الرقم املوحد:
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ْحَفِة،  -صىل اهلل عليه وسلم-، أنَّ رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث: أمر بَلَْعِق األصابع والصَّ
َها الِّبكة»وقال:  ير

َ
 «. إنَّكم ال تدرون يف أ

، وال يمسح إذا وقعت لُْقَمُة أحدكم فليأخذها، فَلْيُِمْط ما اكن بها من أذى، ويلأكلها وال يدعها للشيطان»ويف رواية: 
ير طعامه الِّبكة

َ
 «. يده بالِمنِْديِل حىت يَلَْعَق أصابعه فإنه ال يدري يف أ

إن الشيطان حيُض أحدكم عند لك يشء من شأنه، حىت حيُضه عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم »ويف رواية: 
 «.اللَُّْقَمُة فَلْيُِمْط ما اكن بها من أذى، فليأكلها وال يدعها للشيطان

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

آدابًا من آداب األكل، منها: أن اإلنسان إذا فرغ  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-نقل جابر بن عبد اهلل 
كم من أكله فإنه يلعق أصابعه ويلعق الصفحة، يعِّن يلحسها حىت ال يبىق فيها أثر الطعام، فإنكم ال تدرون يف أي طعام

 الِّبكة.
كذلك أيًضا من آداب األكل: أن اإلنسان إذا سقطت لقمه ىلع األرض فإنه ال يرتكها؛ فالشيطان حيُض لإلنسان يف مجيع 
شؤونه، فيأخذ اللقمة؛ ولكن ال يأخذها وحنن ننظر، ألن هذا يشء غييب ال نشاهده، ولكننا علمناه خبِّب الصادق املصدوق 

يأخذها الشيطان فيأكلها، وإن بقيت أمامنا ِحسيًّا، لكنه يأكلها غيبًا، هذه من األمور الغيبية اليت عليه الصالة والسالم 
 جيب أن نصدق بها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 الشمائل.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-ابِر بن عبد اهلل ج راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 لعق : حَلْس. •
 الصْحفة : إناء من آنية الطعام. •
 الِّبكة : اخلري الكثري. •
ل. •  فليُمط : فلينح ولزَيَ
 من أذى : من غبار أو تراب أو أي وسخ. •
 يدعها : يرتكها. •
 احلديث:فوائد 

 الطعام اذلي يأكله اإلنسان فيه بركة وال يدري يف أي طعامه توجد. .1
 ينبيغ ىلع املرء أن حيرص ىلع هذه الِّبكة. .2
 الرتغيب يف لعق األصابع ولعق الصحون بإصبعه، ويف ذلك املحافظة ىلع انلعمة واتلخلق باتلواضع. .3
 أكل ما وقع ىلع األرض بعد ختليصه من الوسخ. .4
 الشياطني وأنهم يأكلون، وحنن نُسلرم بهذا وإن كنا ال نراهم، وال نعرف كيفية أكلهم، تصديقا خلِّب انليب صىل اهلل عليه وسلم.إثبات وجود  .5
 الشيطان يرقب العبد يف لك حراكته وسكناته. .6
 الرشيعة اإلسالمية تبني حقيقة ما جيلب املصالح ويدرأ املفاسد. .7
 ذى.اإلسالم دين انلظافة واالحرتاز من األ .8

يرَها الَِّبَكةُ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّ رسوَل اهللِ 
َ
ْحَفِة, وقال: إِنَُّكْم اَل تَْدُروَن يِف أ َصابِِع والصَّ

َ
َمَر بَلَْعِق األ

َ
 أ
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 املصادر واملراجع:
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة باحثني نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ه.1426الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، 

 م.2009ه 1430كنوز رياض الصاحلني، ارشاف محد العمار نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 (10103) الرقم املوحد:
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نَّ  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
َ
اَعَدَها ثاََلثًا  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-انليَبَّ أ

َ
اَكن ِإَذا تََكلََّم بَِكِلَمٍة أ

ىَت ىلَعَ قَْوٍم فََسلََّم َعلَيِهم َسلَََّم َعلَيِهم ثاََلثًا.
َ
 َحىتَّ ُتْفَهَم َعنُْه، َوإَِذا أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن إذا تكلم باللكمة أاعدها ثالثا حىت تفهم  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انليب  -عنهريض اهلل -يف حديث أنس بن مالك 
 عنه.

 فقوهل: "حىت تفهم عنه" يدل ىلع أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه ال يكررها.
أو اكن هناك لكن إذا لم يفهم اإلنسان؛ بأن اكن ال يعرف املعىن جيدا فكرر عليه حىت يفهم، أو اكن سمعه ثقيال ال يسمع، 

 ضجة، فهنا يستحب أن تكرر هل حىت يفهم عنك.
إذا سلم ىلع قوم "سلم عليهم ثالثا" يعِّن: أنه اكن ال يكرر أكرث من ثالث: يسلم مرة فإذا لم  -صىل اهلل عليه وسلم-واكن 

 جيب سلم اثلانية، فإذا لم جيب سلم اثلاثلة، فإذا لم جيب تركه.
يستأذن ثالثا، يعِّن إذا جاء لإلنسان يستأذن يف ادلخول ىلع بيته، يدق عليه  - عليه وسلمصىل اهلل-وكذلك يف االستئذان اكن 

 أن يكرر األمور ثالثا ثم ينتيه. -عليه الصالة والسالم-ابلاب ثالث مرات، فإذا لم جُيب انرصف، فهذه سنته 
___________________________ 

 الرشعية < آداب السالم واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب اتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < الكمه صىل اهلل عليه وسلم

 االستئذان. -العلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. حلديث:مصدر منت ا

 معاين املفردات:
رها. • اَعَدَها : كرَّ

َ
 أ

 فوائد احلديث:
 اتلكرار ثالث مرات اغية ما يقع به ابليان. .1
 االقتصار ىلع اثلالث إشعار بأن مراتب الفهم كذلك، أىلع وأوسط وأدىن. .2
 ومزيد شفقته ورمحته بالعباد. -صىل اهلل عليه وسلم-بيان حلسن خلقه  .3
 املعلمني إىل أسلوب اخلطاب والالكم.توجيه  .4
 بيان أسلوب اخلطاب والالكم يف اتلعليم والوعظ. .5
 تكرار السالم والالكم عند خشية عدم السماع أو الفهم أمر مستحب. .6
 إعطاء العذر ملن لم يرد السالم بانشغاهل، وعدم انتباهه وسماعه للمسلرم. .7
 االستئذان اعدة يكون قبل السالم، وقد يكون معه. .8

اكن إذا تكلم بكلمة أاعدها ثالثًا حىت تفهم عنه, وإذا أىت ىلع قوم فسلم  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
 عليهم سلم عليهم ثالثًا
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل،  

طبعة: تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ال
 م. 2002 -ه 1423وىل، األ

 ه.1428 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل،
األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة 

 ه.1428بريوت، الطبعة: الرابعة، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

 ه.1422الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، 
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 

 (3463) الرقم املوحد:
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دخَل ىلع أعرايبٍّ َيُعوُده، واكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس  احلديث:
 «.ال بأس؛ َطُهور إن شاء اهلل»َدَخَل ىلع َمن يَعوُده، قال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

دخل ىلع أعرايب يزوره يف مرضه، واكن إذا دخل ىلع مريض  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
يزوره، قال: "ال بأس؛ طهور إن شاء اهلل"، يعِّن: ال شدة عليك وال أذى، وأن يكون مرضك هذا مطهرا ذًلنبك، مكفراً 

 جات يف العقىب.لعيبك، وأيًضا سبباً لرفع ادلر
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب عيادة املريضاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 ذنوبك.طهور : أي: مطهر لك من  •

 فوائد احلديث:
 استحباب ادلاعء للمريض بما يبرشه باألجر، واتللكم بما يطمئنه. .1
 .ألمته وتعليمه ورمحته لرأفته املتضمن -وسلم عليه اهلل صىل–كمال تواضعه  .2
 ال نقص ىلع اإلمام يف عيادة بعض رعيته ولو أعرابياً جافياً. .3

 املصادر واملراجع:
 الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض  

 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،  ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 ه.1426الرياض، -رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن رشح
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز 
 ه.1412بريوت، الطبعة األوىل، -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 (6009) الرقم املوحد:

 ىلع من يعوده قال: ال بأس طهور إن شاء اهللاكن إذا دخل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
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 اكن ال يَُرُدَّ الطيب. -صىل اهلل عليه وسلم-مرفواعً: أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنه ال يرد الطيب وال يرفضه؛ ألنه خفيف املحمل وطيب الراحئة، كما جاء يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن من هدي انليب 
 الرواية األخرى.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واملجالساتلصنيف: 

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

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

 فوائد احلديث:
 استحباب قبول عطية الطيب؛ ألنه ال مؤنة حلمله وال منة يف قبوهل. .1
 يف رغبته بالطيب وعدم رده. -صىل اهلل عليه وسلم-كمال خلق انليب  .2
 يستعمل الطيب دائما ألنه عالمة ىلع طيب العبد فالطيبات للطيبني والطيبون للطيبات.ينبيغ لإلنسان أن  .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  - 
 ه.1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -
اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد،  -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق  -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -

 اململكة العربية السعودية -الطائف 
 م. 1990 - ـه 1410

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د -
 (5733) الرقم املوحد:

 اكن ال يرد الطيب -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
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امهلل إين أعوذ بك »َيُقوُل:  -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -قال: اَكَن رَُسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
 «.من  الَِّبَِص، واجلُنُوِن، واجلَُذاِم، وََسيرِئ األْسَقامِ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يستعيذ من أمراض معينة، وهذا يدل ىلع خطرها، وعظيم أثرها، ثم سأل السالمة  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث اكن انليب 
والعافية من قبيح األمراض عموما، فقد تضمن هذا ادلاعء: اتلخصيص واإلمجال، فقال:" امهلل إين أعوذ بك من الِّبص"، وهو 

ُ نُف  رة اخللق عن اإلنسان، فيورث اإلنسان العزلة اليت قد تودي به إىل التسخط والعياذ باهلل. بياض يظهر يف اجلسم، يَُودلر
، -تعاىل-"واجلنون": وهو ذهاب العقل، فالعقل هو مناط اتللكيف وبه يعبد اإلنسان ربه، وبه يتدبر ويتفكر يف خالئق اهلل 

 ويف الكمه العظيم، فذهاب العقل ذهاب باإلنسان.
 . –والعياذ باهلل-مرض تتآلك منه األعضاء حىت تتساقط  و"اجلذام": وهو

"ويسء األسقام": أي قبيح األمراض: ويه العاهات اليت يصري املرء بها ُمهاناً بني انلاس، تنفُر عنه الطباع، اكلشلل والعىم 
وربط ىلع  -تعاىل-ه اهلل والرسطان، وحنو ذلك؛ ألنها أمراض شديدة حتتاج إىل لكفة مايلة، وصِّب قوي ال يتحمله إال من صِّب

 قلبه.
 وهنا تظهر عظمة هذا ادلين اذلي حيافظ ويرىع بدن املسلم ودينه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورةاتلصنيف: 

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

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

 معاين املفردات:
 الِّبص : بياض يظهر يف ظاهر اجلسد لعلة. •
 اجلذام : علة تتآلك منها االعضاء وتسقط. •
 األسقام : مجع ُسقم: األمراض. •
 اجلنون : زوال العقل. •
 يسء األسقام : قبيح األمراض اكلفالج والعىم. •

 فوائد احلديث:
 االستعاذة من األمراض القبيحة املهلكة، اليت قد تذهب بصِّب اإلنسان، فال تبيق هل شيئا من األجر. .1
 من يسء األسقام خشية ضعف الطاقة عن الصِّب والوقوع يف الضجر فيفوت األجر. -صىل اهلل عليه وسلم-استعاذة الرسول  .2
 لُِق، وتؤدي إىل نفور اخللق من صاحبها.هذه األمراض املنصوص عليها يف احلديث مفسدة للِخلَْقِة واخلُ  .3
من مجيع األمراض؛ ألن األمراض مطهرة لآلثام مع الصِّب عليها، وال خيلو منها العباد، بل أشد انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يستعذ انليب  .4

 بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل.
يف اجلذام من رسعة العدوى، إضافة إىل رسعة فتكه باملصابني به، زيادة ىلع  قد يستدل باحلديث ىلع مرشوعية احلجر الصيح؛ ملا أودعه اهلل .5

 كونه حمل ُنُفور الطباع السليمة.
من سيئ األمراض، يدخل فيه ما يعرف باألمراض املستعصية اآلن اكلرسطان، فتكون مثل هذه األحاديث  -صىل اهلل عليه وسلم-تعوُّذ انليب  .6

 وقائية.حمل احلرص؛ ألثرها يف الصحة ال

ءِ األْسَقامِ اكن يقول: امهلل إين أعوذ بك ِمَن الَِّبَِص, واجُلُنوِن,  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب   واجُلَذاِم, وََسيير
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط 

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

 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط
 سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.

 ه.1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، رشح رياض 
 ه.1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 1صحيح أيب داود، لألبلاين، ط

 ه.1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1محد بن نارص العمار، طكنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة 

، مؤسسة الرسالة 1اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 ه.1421

 ه.1985اإلساليم، بريوت،  ، املكتب3مشاكة املصابيح للتِّبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

 األوىل، الطبعة بريوت، –السنن الكِّبى للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة 
 .م2001 - ـه1421

 (6047) ملوحد:الرقم ا
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صىل اهلل عليه -ِخْرقَة َحرير خُضاء إىل انليب ، أنَّ جِّبيل جاء بصورتها يف -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 «.هذه زوجتُك يف ادلنيا واآلخرة»، فقال: -وسلم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف قطعة حرير خُضاء، واملراد إتيان منايم  -ريض اهلل عنها-بعائشة  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء جِّبيل يف املنام إىل انليب 
 : هذه املرأة يه زوجتك يف ادلنيا واآلخرة.-صىل اهلل عليه وسلم-احلقيقة، فقال للنيب وليس يف 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهماتلصنيف: 

 الرؤى واملنامات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ِخْرقَة : قطعة من اثلوب. •
 فوائد احلديث:

 .-ريض اهلل عنها-فيه فضيلة ظاهرة لعائشة  .1
 : "املرأة آلخر أزواجها".-صىل اهلل عليه وسلم-انليب فيه أن املرأة إذا تويف عنها زوجها ولم تزتوج بآخر، تكون زوجة هل يف اآلخرة؛ لقول  .2

 املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة  

 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 
 م.1985ة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة مشاك

 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت.
 (11177) الرقم املوحد:

, فقال: هذه زوجتك -صَّل اهلل عليه وسلم-أن جِّبيل جاء بصورة اعئشة يف خرقة حرير خرضاء إىل انليب 
 يف ادلنيا واآلخرة
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ائَْذنُوا هل، بئس أخو »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل استأذن ىلع انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 «.الَعِشرَيِة؟
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فقال: "ائذنوا هل، بِئْس أخو العشرية، أو ابْن العشرية"، فلما جلس تَطلَّق انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-استأذن رجل ىلع انليب 
رسول اهلل، حني رأيت الرجل قلت هل كذا يف وجهه وانْبَسط إيله، فلما انطلق الرجل قالت هل اعئشة: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-

اًشا، إن رَشَّ -صىل اهلل عليه وسلم-وكذا، ثم َتَطلَّْقَت يف وجهه وانْبَسطت إيله؟ فقال رسول اهلل  : "يا اعئشة، مىت َعِهْدتِِِّن َفحَّ
صىل اهلل عليه -هلذا ذكره انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة من تركه انلاس اتقاء رشه" فهذا الرجل من أهل الفساد والرش و

يف غيبته بما يستحقه فقال بئس ابن قبيلته هو من أجل أن حيذر انلاس فساده، حىت ال يغرتوا به، فإذا رأيت شخًصا  -وسلم
ذا فساد وََغٍّ لكنه قد َسَحر انلاس بفصاحته، فإنه جيب عليك أن تبني أن هذا الرجل فاسد؛ ألجل أال َيْغرتَّ انلاس به، كْم 

 إنسان َطليق اللسان فصيح ابليان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقل تسمع لقوهل، ولكنه ال خري فيه، فالواجب بيان حاهل.من 
للرجل فذلك من باب الُمدارة وأهل العلم يقررون أن الُمداراة مطلوبة، يعِّن يف  -صىل اهلل عليه وسلم-وأما عن مالطفته 

، الُمَداهنة اليت يرتتب عليها تنازل عن واجب، أو ارتكاب حمظور، هذا ال جيوز حبال، اتلعامل مع اآلخرين، خبالف الُمَداهنة
وا لَْو تُْدِهُن َفيُْدِهنُوَن ( ]سورة القلم: -تعاىل-لقوهل  [، أما الُمداراة واتلعامل مع انلاس بما حيقق املصلحة وال يرتتب 9: )وَدُّ

 عليه أدىن مفسدة، فإن هذا أمر رشيع.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذاناتلصنيف: 
 األمور املنيه عنها.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 أخو العشرية : أخو القبيلة، وبئس أي قبُح، واملراد أنه رجل يسء. •

 فوائد احلديث:
يب؛ حتذيًرا من االغرتار بظواهرهم. .1  جواز ِغيْبَة أهل الفساد وأهل الرر
 املكروهة، ليست من الغيبة.يف أمته باألمور اليت يسميهم بها، ويضيفها إيلهم من األمور  -صىل اهلل عليه وسلم-قول انليب  .2
 من َعلم فُْشًحا يف غريه ورأى أن ثاثلا سيَْغرَت بهذا الفاحش، فعليه أن ينصحه ويعظه، وحيذره منه. .3

 املصادر واملراجع:
 ه 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د -
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -

 .ه1422
 ه.1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 (3688) الرقم املوحد:

 فقال: ائَْذنُوا هل, بِئَْس أُخو الَعِشرَية -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل استأذن ىلع انليب 
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َد -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-: أن رجاًل قال للنيب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: : أوصِّن، قال ال َتْغَضْب فردَّ
 «.ِمراًرا، قال ال َتْغَضْب 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن يأمره بيشء ينفعه يف ادلنيا واآلخرة، فأمره أال  -صىل اهلل عليه وسلم-من انليب  -رضوان اهلل عليهم-طلب أحد الصحابة 
 يغضب، ويف وصيته "ال تغضب" دفع ألكرث رشور اإلنسان.

___________________________ 
 األخالق احلميدةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 األربعون انلووية. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أوصِّن : يقال: أوىص فالنا باليشء: أمره به وفرضه عليه. •
 يأمرك به، والغضب: ضد الرضا.ال تغضب : ال تتعرض ملا جيلب الغضب، وال تفعل ما  •
 فردد : كرر ذلك الرجل قوهل: )أوصِّن(. •

 فوائد احلديث:
". -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .1 وِصِِّنْ

َ
 ىلع ماينفع، لقوهل: "أ

 خص هذا الرجل بهذه الوصية؛> ألنه اكن غضوبا. -صىل اهلل عليه وسلم-معاجلة لك ذي مرض بما يناسب مرضه، إن صح أن انليب  .2
 ر من الغضب فإنه مجاع الرش، واتلحرز منه مجاع اخلري.اتلحذي .3
 .األمر باألخالق اليت إذا ختلق بها املرء وصارت هل اعدة دفعت عنه الغضب عند حصول أسبابه، اكلكرم والسخاء، واحللم واحلياء، وغري ذلك .4
 من حماسن ادلين اإلساليم أنه ينىه عن مساوئ األخالق. .5
 العالم.جواز طلب الوصية من  .6
 جواز االسزتادة من الوصية. .7
 فيه شاهد لقاعدة سد اذلرائع. .8
 فيه شاهد ملا ُخص به انليب من جوامع اللكم. .9
 انليه عن اليشء نيه عن أسبابه، وأمر بما يعني ىلع تركه. .10

 املصادر واملراجع:
 ه.1380اإلسكندرية، الطبعة األوىل، اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة،  

 رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش.
 م.2003 - ـه1424اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام 

 وية، للشيخ عبد الرمحن الِّباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. الفوائد املستنبطة من األربعني انلو
 األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن.

 اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس.
 ه.1422ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل،  صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة

 املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة اثلانية.
 تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نرش: دار اهلداية.

 (4709) الرقم املوحد:

َد ِمراًرا, قال ال َتْغَضْب -صَّل اهلل عليه وآهل وسلم-للنيب أن رجاًل قال   : أوصِن, قال ال َتْغَضْب فردَّ
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 -صىل اهلل عليه وسلم-انليب مرفواعً: أن رجاًل أصاب من امرأٍة ُقبْلًَة، فأىت  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود  احلديث:
ِيئَات( ]هود: -تعاىل-فأخِّبه، فأنزل اهلل  [ فقال 114: )وأقم الصالة َطَريَفِ انلََّهار وُزلًَفا ِمَن اللَّيِل إِنَّ احلََسنَاِت يُْذِهنَب السَّ

يِت لُكرِهم»الرجل: أيل هذا يا رسول اهلل؟ قال:  مَّ
ُ
 «.جِلَِميِع أ

 صحيح. درجة احلديث:
  اإلمجايل:املعىن

خيِّبنا ابن مسعود ريض اهلل عنه أن رجال من أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم يسىم أبو اليرس قبَّل امرأة أجنبية، فندم 
ىلع ما وقع منه "فأىت انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخِّبه" بما وقع فيه "فأنزل اهلل عز وجل" يف شأنه "أقم الصالة طريف انلهار" 

اليت يف طريف انلهار، وهما الصبح والظهر والعرص "وزلفا من الليل" أي وصل أيضا الصالتني اللتني يف أول  أي صل الصلوات
الليل وهما املغرب والعشاء "إن احلسنات يذهنب السيئات" أي فإن هذه الصلوات اخلمس كفارة لصغائر اذلنوب، ومنها ما 

صة أو للناس اعمة "قال جلميع أميت" أي أن هذه الصلوات اخلمس فعلت "فقال الرجل: أيل هذا ؟" أي هل يه كفارة يل خا
 كفارة ملن فعل ذلك من مجيع أميت.

ويف احلديث اآلخر: )ما من مسلم يذنب ذنبًا ثم يتوضأ فيصيل ركعتني ثم يستغفر اهلل تعاىل ذللك اذلنب إال غفر هل(، وقرأ   
ر اهلل جيد اهلل غفورا رحيما(  )واذلين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا هاتني اآليتني: )ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغف

 ( .47أنفسهم ( اآلية. رواه أمحد برقم )
 وهذا من سعة رمحة اهلل تعاىل بعباده أن جعل الصلوات اخلمس ونوافل الصالة كفارة ذلنوبهم، وإال هللكوا.

___________________________ 
 واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبةالفضائل اتلصنيف: 

 : )وأقم الصالة طريف انلهار ...(.-تعاىل-اتلفسري: تفسري قول اهلل موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 انلهار : غدوة وعشية.طريف  •
 زلفا من الليل : سااعت منه قريبة من انلهار. •
 بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم. -تعاىل-الصالة : اتلعبد هلل  •

 فوائد احلديث:
 الصالة تكفر صغائر اذلنوب. .1
 هذا احلديث يؤكد أن العِّبة بعموم احلكم ال خبصوص السبب. .2
 س والغْمُز ال حدَّ فيها، وإنما تستوجب اتلعزير.الُقبْلة واللم .3
 فيه أن النساء أعظم فتنة ىلع الرجال، ما خال رجل بامرأة إال والشيطان ثاثلهما. .4

: )وأقم الصالة -تعاىل-فأخِّبه, فأنزل اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رجالً أصاب من امرأٍة ُقْبلًَة, فأىت انليب 
 طريف انلهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات(
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 املصادر واملراجع:
، األوىل الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل،  -
 ه.1425الرابعة، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة  -
 ه.1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،  -
 ه.1430عمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص ال -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
ئف، منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق، اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطا -
 م. 1990 - ـه 1410ململكة العربية السعودية، ا

 (3656) الرقم املوحد:
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ْسليَِمَّ قال للنيب  -عنهاريض اهلل -عن اعئشة  احلديث:
َ
: أصوم يف السفر؟ -صىل اهلل عليه وسلم-: "أن مَحَْزةَ بن َعْمٍرو األ

فِْطْر". -واكن كثري الصيام -
َ
 فقال: "إن شئَت فُصم، وإن شئت فَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
ْسليَِمَّ  -ريض اهلل عنها-أخِّبت اعئشة 

َ
عن الصوم يف  -صىل هلل عليه وسلم-سأل انليب  -ريض اهلل عنه-أن مَحَْزَة بن َعْمٍرو األ

 السفر؟  
 بني الصيام والفطر، فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".  -صىل اهلل عليه وسلم-فخريه انليب 

 : "يه رُْخَصٌة من اهلل".-صىل اهلل عليه وسلم- ومراده بالصوم هنا: صوم الفريضة؛ لقوهل
ِ إِينر َصاِحُب  وهذا يشعر ؛ بأنه سأل عن صيام الفريضة، ويدل ذللك ما أخرجه أبو داود ، قال ريض اهلل عنه :  يَا رَُسوَل اَّللَّ

ْكِريِه َوإِنَُّه ُربََّما َصاَدَفِِّن َهَذا ا
َ
َسافُِر َعلَيِْه َوأ

ُ
اَعجِلُُه أ

ُ
َة.." احلديث.َظْهٍر أ ِجُد الُْقوَّ

َ
نَا أ

َ
ْهُر َيْعِِّن َرَمَضاَن َوأ  لشَّ

 وحيتمل أنه سؤال عن الصوم مطلًقا الواجب وانلفل؛ لقوهلا: )واكن كثري الصيام(.
ومن هذا يتبني، أن الفطر يف السفر رخصة من اهلل ، فمن أخذ بالرخصة أصاب ومن صام جاز هل ذلك، واعتِّب صيامه مؤدياً 

 ليه.للواجب ع
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما جيوز للصائم

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أصوم : حذفت همزة االستفهام ، فالصحايب يستفهم من انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حكم الصوم الواجب يف السفر. •
 أصوم يف السفر : املراد به: صوم رمضان. والصوم : إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص من شخص خمصوص مع انلية. •
 احلديث:فوائد 

 اتلخيري بني الصيام والفطر، ملن عنده قوة ىلع الصيام. .1
 صحة صوم رمضان يف السفر. .2
 يرس الرشيعة اإلسالمية. .3
 إثبات املشيئة للعبد. .4
 الرخصة يف الفطر يف السفر؛ ألنه مظنة املشقة. .5
 حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع أخذ العلم يلعملوا به. .6

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

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

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

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

 ه(. 1427 - 1404الطبعة: )من  -الكويت  -األوقاف والشئون اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة 
 (4507) الرقم املوحد:

ْفِطرْ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رجالً سأل انليب 
َ
 عن الصيام يف السفر فقال: إن شئَت فُصم, وإن شئت فَأ
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مرفواعً: أن رجاًل سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث:
 «.تطعم الطعام وتقرأ السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف»أي اإلسالم خري؟ قال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صىل اهلل -أي: أي آداب اإلسالم أو أي خصال أهله أفضل ثواباً أو أكرث نفعاً؟ فأجاب انليب سأل الصحابة أي اإلسالم خري؟ 
 إطعام الطعام للناس والسالم ىلع انلاس من تعرفه ومن ال تعرفه. -عليه وسلم

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 السالم واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 أي اإلسالم : أي خصاهل. •
 تطعم الطعام : ىلع وجه الصدقة أو اهلدية أو الضيافة وحنو ذلك. •
 وتليق السالم.تقرأ السالم : تقول  •

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع ابلذل والعطاء بإطعام الطعام للفقراء وابن السبيل والضعيف واإلهداء إىل اجلريان. .1
 ينبيغ إفشاء السالم دون ختصيص أحد فيه ألنه من احلقوق العامة للمسلم. .2
 حرص الصحابة ىلع معرفة اخلصال اليت تنفع يف ادلنيا واآلخرة من أمور ادلين. .3

 املصادر واملراجع:
مد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حم 

 .1422فؤاد عبدابلايق، ط 
 ، دار إحياء الرتاث العريب.املسند الصحيح )صحيح مسلم(، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 .1422اعم  1مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان حممد القاري، انلارش: دار الفكر، ط

 (5808) الرقم املوحد:

أن رجالً سأل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم: أي اإلسالم خري؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السالم ىلع من 
 لم تعرفعرفت ومن 
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صىل -خرجا من عند انليب  -وسلمصىل اهلل عليه -: أن رجلني من أصحاب انليب -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
يف يللة مظلمة ومعهما مثُل املصباحني بني أيديهما، فلما افرتقا، صار مع لك واحد منهما واحد حىت  -اهلل عليه وسلم

 أىت أهله.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وقد جاء يف بعض طرق احلديث -وسلمصىل اهلل عليه -يف هذا احلديث الرشيف كرامة ظاهرة لرجلني من أصحاب انليب 
سيد بن حضري 

ُ
 .-ريض اهلل عنهما-أنهما: عبَاد بن برش، وأ

يف يللة ذات ظالم شديد ال يستطيع اإلنسان اعدة  -صىل اهلل عليه وسلم-وذلك أن هذين الصحابيني اجلليلني اكنا عند انليب 
أنه جعل أمامهما نورا يشبه ضوء ملبة الكهرباء ييضء هلما  السري فيها بسهولة؛ فأكرمهما اهلل تعاىل بكرامة عجيبة؛ ويه

الطريق اذلي يسريان فيه، فلما افرتق هذان الصحابيان اجلليالن أصبح مع لك واحد منهما ضوء مستقل يلصل لك واحد 
 منهما إىل بيته بسهولة واطمئنان.

___________________________ 
 فضائل الصحابة ريض اهلل عنهمالفضائل واآلداب < الفضائل < اتلصنيف: 

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

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

 معاين املفردات:
 مظلمة : ذات ظلمة. •
 مثل املصباحني : مثل ملبة الكهرباء تيضء هلما الطريق. •

 فوائد احلديث:
 وأسيد بن حضري؛ بأن اهلل تعاىل قد أنار هلما طريقهما يف يللة مظلمة ال نور فيها.كرامة الصحابيني عباد بن برش  .1
 اهلل سبحانه يعني لك من خرج من بيته يف سبيل مرضاته سبحانه والقيام بما حيبه ويرضاه. .2
باده بأنوار اهلداية واالستقامة والعلم انلور احلِس اذلي أظهره اهلل هلذين الصحابيني يتضمن نورا معنويا، وهو أن اهلل يفتح ىلع من يشاء من ع .3

 وغريها لرضاه عنهما.
 املصادر واملراجع:

 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  - 
 ه.1418اجلوزي، الطبعة األوىل، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن  -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،  -
لنرش واتلوزيع، بريوت ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة وا -
 .م2004 - ـه1425 الرابعة،: الطبعة بلنان، –
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (3466) الرقم املوحد:

يف يللة  -صَّل اهلل عليه وسلم-خرجا من عند انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رجلني من أصحاب انليب 
 مظلمة ومعهما مثل املصباحني بني أيديهما
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-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-وحفصة بنت عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان  احلديث:
ِه، ُثمَّ َيُقوُل: -وسلمصىل اهلل عليه  ْن يَْرقَُد، وََضَع يََدهُ ايلُْمىَن حَتَْت َخدر

َ
َراَد أ

َ
«. اللَُّهمَّ ِقِّن عذابك يوم تبعث عبادك»اَكَن إَِذا أ

 ويف رواية: أنه اكن يقوهل ثالث مرات.
 صحيح دون قوهل: "ثالث مرات". درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 ، والك السنتني من سنن انلوم.-صىل اهلل عليه وسلم-فعلية وقويلة من سنن انليب هذا احلديث يتناول سنة 
هيئة نوم رسول اهلل فقال:  -ريض اهلل عنه-، فقد وصف نلا حذيفة -صىل اهلل عليه وسلم-فالسنة الفعلية يه هيئة نوم انليب 

ىلع جنبه األيمن، ألنه إذا  -صىل اهلل عليه وسلم- "اكن إذا أراد أن يرقد وضع يده ايلمىن حتت خده" فيه ديلل ىلع نوم انليب
 وضع يده ايلمىن حتت خده اكن نائًما ىلع جنبه األيمن ال حمالة، ويدل ىلع ذلك الروايات األخرى.

ولكن هذا احلديث زاد وضع ايلد حتت اخلد، فمن قدر ىلع فعله فعله تأسيًا، ومن اكتىف بانلوم ىلع الشق األيمن فإنه يكفيه، 
ىلع جنبه األيمن بدون ذكر وضع ايلد حتت اخلد،  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع ذلك أن بعض الروايات إنما وردت بنومه  ويدل

أحيانًا، ويشري إيله ذكر بعض الصحابة هل وعدم ذكر ابلعض اآلخر، ولكن  -صىل اهلل عليه وسلم-فلربما اكن يفعله انليب 
 أليمن فدل ىلع أنَّ هذا هو السنة املتعينة.مجيع الروايات اتفقت ىلع انلوم ىلع الشق ا

"ثم يقول" ثم تدل ىلع الرتتيب والرتايخ، وهو املالئم حلال من أراد انلوم، فاكن يضطجع أوال ىلع شقه األيمن، ويضع يده 
ن "ثم" ايلمىن حتت خده األيمن، ثم يقول اذلكر بعد ذلك وال يشرتط أن يقول اإلنسان هذا اذلكر مبارشة عقب االضطجاع أل

 تدل ىلع الرتايخ، فلو تكلم اإلنسان مع زوجته ثم قال اذلكر بعد ذلك فال بأس.
"امهلل قِّن عذابك يوم تبعث عبادك" احفظِّن من العذاب يوم ابلعث، ولفظ "قِّن" يشمل الوقاية من اهلل تفضال وإحسانًا، 

صل وال يصار للتخصيص إال دليلل، واللفظ وتوفيق العبد لفعل ما يوجب اجلنة وانلجاة من العذاب؛ ألن العموم هو األ
 يستوعب املعنيني.

بيوم  -تعاىل-وقوهل "عذابك" يعم لك ألوان عذاب ذلك ايلوم، ويدخل فيه عذاب انلار دخواًل أويلًّا، وهذا ايلوم سماه اهلل 
انلجاة من عذاب هذا ايلوم،  -تعاىل-القارعة والصاخة والطامة والقيامة، مما يدل ىلع هوهل وشدته فاكن املناسب داعء اهلل 

 -سبحانه-يلدل ىلع هوهل وشدته وعظمته، وأيًضا فيه معىن اتلفويض إذ الرب  -تعاىل-وقوهل "عذابك" أضاف العذاب إىل اهلل 
 هو املترصف يف العبيد، ويف هذا العذاب ترصف املالك املسيطر، واللفظ يشمل املعنيني.

انلوم اذلي هو أخو املوت أو املوتة الصغرى وابلعث اذلي يعقب املوت، فاحلديث فيه مناسبة  وانظر إىل املناسبة اللطيفة بني
 .-صىل اهلل عليه وسلم-لطيفة دقيقة جتمع بني اليشء وتابعه، وهذا من جالل ومجال ألفاظ انليب 

___________________________ 
 واالستيقاظالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب انلوم اتلصنيف: 

 اإليمان. -ابلعث والنشور  -الشمائل موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنهما-حفصة بنت عمر بن اخلطاب 

 حديث حذيفة: رواه الرُتمذي وأمحد. اتلخريج:
 وأمحد.حديث حفصة: رواه أبو داود والنسايئ يف الكِّبى 

 والزيادة يف حديث حفصة.
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

هِ, ُثمَّ َيُقوُل: اللَُّهمَّ قِِن  -وسلمصَّل اهلل عليه -أن رسول اهلل  ْن يَْرقَُد, َوَضَع يََدهُ ايلُْمىَن حَتَْت َخدر
َ
َراَد أ

َ
اَكَن إَِذا أ

 عذابك يوم تبعث عبادك
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 معاين املفردات:
 قِّن : احفظِّن. •

 فوائد احلديث:
 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضل هذا ادلاعء املبارك، واستحباب املحافظة عليه اقتداء بانليب  .1
 استحباب االضطجاع ىلع الشق األيمن. .2
؛ فإنه ال يأمن مكر اهلل إال القوم -تعاىل-، وفيه تنبيه لألمة أن ال يأمنوا مكر اهلل -تعاىل-لربه ومواله  -وسلمصىل اهلل عليه -تواضع انليب  .3

 اخلارسون.
، ومن وجد دون ذلك فال -تعاىل-إثبات احلرش واملعاد، وأن انلاس راجعون إىل ربهم يلحاسبهم ىلع أعماهلم، فمن وجد خرًيا فليحمد اهلل  .4

 نفسه، وإنما يه أعمال العباد حيصيها اهلل عليهم.يلومن إال 
 يف رقوده. -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع بيان أحوال انليب  -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5
 اتليمن يف لك يشء إال ما ورد ادليلل ىلع خالفه. -صىل اهلل عليه وسلم-قوهل: "وضع يده ايلمىن حتت خده" وهو من اعدته  .6
يمن أرسع إىل االنتباه لعدم استقرار القلب يف تلك احلالة، وأهنأ للقلب ألنه يف اجلهة اليرسى فلو نام العبد ىلع اجلهة انلوم ىلع الشق األ .7

 اليرسى يُض بالقلب مليل األعضاء عليه.
 املصادر واملراجع:

 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 
 ه. 1395، مرص، 2الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط جامع

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428لقطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ا4رياض الصاحلني، ط

 ه.1422، الرياض، 1سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين، مكتبة املعارف، ط
 سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.

 ه.1421سسة الرسالة، بريوت، ، مؤ1السنن الكِّبى للنسايئ،، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، ط
 ه.1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 1صحيح أيب داود  لألبلاين ، ط

 ه.1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط
 ه.1430إشبيليا، الرياض، ، كنوز 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 1421، مؤسسة الرسالة، 1اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 ه.

 .ه1985، املكتب اإلساليم،  بريوت، 3مشاكة املصابيح للتِّبيزي، ، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 (6167) الرقم املوحد:
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اكن إذا استََوى ىلع بَِعريه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
َ ثالثا، ثم قال:  ر نلا هذا وما ُكنَّا هل ُمْقِرننَِي وإنَّا إىل ربرنا لـُمنَْقِلبُون، امهلل إنَّا »خارًجا إىل َسَفر، َكِّبَّ سبحان اذلي سخَّ

لُك يف سفرنا 
َ
ْن علينا سفرنا هذا واْطِو عنا ُبْعَده، امهلل أنت نَْسأ هذا الِِّبَّ واتلَّْقَوى، ومن العمل ما تَْرىَض، امهلل َهور

الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، امهلل إين أعوذ بك ِمن َوْعثَاء السفر، وكآبة الـَمنْظر، وسوء الـُمنَْقلَب يف املال 
 «. آيبون تائبون اعبدون لِربنا حامدون»وزاد فيهن  وإذا رجع قاهلن.«. واألهل والودل

َ ثالثا، ثم قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: اكن انليب  ْوََف ىلع ثَنِيَّة أو َفْدفٍَد َكِّبَّ
َ
إذا َقَفل من احلج أو العمرة، لكما أ

آيِبون، تائبون، اعبدون، ساجدون، لربنا ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل امللك وهل احلمد، وهو ىلع لك يشء قدير، »
ايا أو احلج أو «. حامدون، صَدق اهلل وَْعَده، ونرَص َعبَْده، وهَزم األحزاَب وحده ويف لفظ: إذا َقَفل من اجليوش أو الرسَّ

 العمرة.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
اكن إذا أراد أن يسافر، وركب بعريه قال:  -اهلل عليه وسلم صىل-يف هذا احلديث أن انليب  -ريض اهلل عنهما-يبني ابن عمر 

عن  -عز وجل-اهلل أكِّب ثالث مرات، ثم قال هذا ادلاعء العظيم، اذلي يتضمن الكثري من املعاين اجلليلة، ففيه تزنيه اهلل 
، ثم -تعاىل-قرار بالرجوع إىل اهلل ىلع العبد، وفيه الِّباءة من احلول والقوة، واإل -تعاىل-احلاجة وانلقص، واستشعار نعمة اهلل 

وتفويض  -تعاىل-اخلري والفضل واتلقوى واتلوفيق للعمل اذلي حيبه ويتقبله، كما أن فيه اتلولك ىلع اهلل  -سبحانه-سؤاهل 
األمور إيله، كما اشتمل ىلع طلب احلفظ يف انلفس واألهل، وتهوين مشقة السفر، واالستعاذة من رشوره ومضاره، كأن يرجع 

 املسافر فريى ما يسوؤه يف أهله أو ماهل أو ودله.
اكن إذا رجع من سفره قال هذا ادلاعء،  -صىل اهلل عليه وسلم-يف الرواية األخرى أن انليب  -ريض اهلل عنهما-وذكر ابن عمر 

العبادة )لربنا حامدون( شاكرون وزاد قوهل: )آيبون( أي حنن معرش الرفقاء راجعون )تائبون( أي من املعايص، )اعبدون( من 
ال هلإ إال »، ثم قال: -عز وجل-ىلع السالمة والرجوع، وأنه اكن إذا اكن بماكن اعٍل، قال: اهلل أكِّب؛ فيتواضع أمام كِّبياء اهلل 

ارص ألويلائه انل -جل وعال-املتفرد يف إهليته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه  -تعاىل-إقراًرا بأنه « اهلل وحده ال رشيك هل..
 وجنده.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 والرواية اثلانية متفق عليها، والرواية اثلاثلة رواها مسلم.الرواية األوىل رواها مسلم،  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 كِّبَّ : قال: اهلل أكِّب. •
 ُمْقِرننِي : ُمِطيِقني. •
 الِّب : اخلري والفضل. •
 هون علينا سفرنا : خفف عنا مشقته. •
 قصري.واطِو عنا بعده : يهء نلا أسباب قطعه بزمن  •
 الصاحب : املالزم بالعناية واحلفظ. •

َ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  سبحان »ثالثا, ثم قال: اكن إذا اسَتَوى ىلع بعريه خارجا إىل سفر, َكِّبَّ
ر نلا هذا وما كنا هل ُمْقِرننَِي وإنا إىل ربنا لـُمْنَقلُِبون...  «اذلي سخَّ
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 اخلليفة : املعتمد عليه واملفوض إيله. •
 أعوذ : أعتصم وأستجري. •
 وْعثَاء : شدة. •
 كآبة املنظر : من لك منظر يسبب الكآبة. •
 املنقلب : املرجع. •
 آيبون : راجعون. •
 قفل : رجع. •
 أوَف : ارتفع. •
 ثنية : ماكن مرتفع. •
 بينهما دال مهملة ساكنة: الغليظ املرتفع من األرض.فَْدفَد : هو بفتح الفائني  •

 فوائد احلديث:
 استحباب هذا ادلاعء عند ركوب املسافر. .1
 حمل هذا ادلاعء هو عند الركوب ملن أراد سفًرا. .2
 استحباب اتلكبري إذا صعد املسافر مرتفًعا. .3
 ديها.ينبيغ ىلع العبد أن يشكر مواله ىلع ما وفقه عليه من نعم ال حيصيها إال مس .4
الشكر  استحباب ذكر هذا ادلاعء عند العودة من السفر بالزيادة املذكورة يف آخره، وفيه أن اإلياب بالسالمة غنيمة ونعمة ينبيغ أن جيدد العبد .5

 عندها.
 يستحب للعبد جتديد العهد ىلع الطاعة والعبادة واتلوبة. .6

 املصادر واملراجع:
 تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.املسند الصحيح )صحيح مسلم(،  - 
 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -
 ه. 1423ريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة ، الطبعة: األوىل، تط -
 م.1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   -
 م.2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -ار ابن كثري رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. د -
عرفة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري الصدييق الشافيع، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار امل -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة، بلنان –للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
 (6003) الرقم املوحد:
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اكن إذا أخذ َمْضَجَعُه َنَفَث يف يديه، وقرأ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 بالُمَعورَذاِت، ومسح بهما جسده. 

يِْه، ثم َنَفَث فيهما فقرأ فيهما:  -صىل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: أن انليب  َوى إىل فَِراِشِه لك يللة مَجََع َكفَّ
َ
قل »اكن إذا أ

ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما ىلع رأسه « هو اهلل أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب انلاس
ْقبََل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات.

َ
 ووجهه، وما أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صىل -ادلنيا واآلخرة: هذه السنَة انلبوية الرشيفة، أن رسول اهلل يف  -صىل اهلل عليه وسلم-تروي نلا أم املؤمنني زوجة نبينا 
لك يللة إذا أخذ مضجعه يضم كفيه مًعا ثم ينفخ فيهما نفًخا لطيًفا بال ريق، ويقرأ فيهما: "قل هو اهلل احد"  -اهلل عليه وسلم

وال ثم نفخ ال يُض؛ ألن احلديث ال يدل ىلع و"قل أعوذ برب الفلق" ، و"قل أعوذ برب انلاس"، سواء نفح أواًل ثم قرأ، أو قرأ أ
الرتتيب واتلعقيب، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما ىلع رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث 

 مرات من القراءة وانلفخ واملسح.
___________________________ 

 واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةالفضائل واآلداب < فقه األدعية اتلصنيف: 
 أذاكر انلوم. -فضائل القرآن موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 نفخ لطيف بال ريق.نفث يف يديه : انلفث:  •
من باب  املعوذات : املراد بها: " قل اهلل هو اهلل أحد"، و" قل أعوذ برب الفلق"، و" قل أعوذ برب انلاس"، وأطلق ىلع اثلالثة اسم "املعوذات" •

 اتلغليب.
 فوائد احلديث:

 اكن حمافًظا ىلع ذلك. -هلل عليه وسلمصىل ا-: "اكن إذا أوى إىل فراشه لك يللة" يدل ىلع أن انليب -ريض اهلل عنها-قول اعئشة  .1
، وسورة الفاحتة يه أفضل سور القرآن، والسور اليت -تعاىل-تفاضل بعض آيات وسور القرآن ىلع بعض، فآية الكريس أعظم آية يف كتاب اهلل  .2

 وردت يف احلديث يدل ىلع فضلها ورشفها هذا احلديث.
 من اجلن وسائر األمراض. -تعاىل- بيان ما للقرآن من تأثري يف حفظ اإلنسان بإذن اهلل .3
 املسح بايلد عند الرقية أقوى يف انلفع. .4
 ، وعمل صالح خيتم به املسلم يللته.-تعاىل-هذا اذلكر مع تضمنه للحفظ وحتصني العبد فهو عبادة وقرىب هلل  .5
ا انلوم، ويف ذلك اللجوء اتلام هلل تعاىل وانلجاة من يف هذا احلديث بالقول والعمل ما نقوهل ونفعله إذا أردن -صىل اهلل عليه وسلم-يعلمنا انليب  .6

 لك رضر.

اكن إذا أخذ مضجعه نفث يف يديه, وقرأ بالُمَعورَذاِت, ومسح بهما  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 جسده
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 املصادر واملراجع:
 ه.1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل  - 
 ه.1415عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن  -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش   -
ورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مص -

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1417صحيح مسلم؛ مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل،  -
 ه.1426وطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار ال -
 م.2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل -

 (5879) الرقم املوحد:
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ُل يف مرضه اذلي مات فيه، يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
َ
اكن يَْسأ

ِذَن هل أزواجه يكون حيث شاء، فاكن يف بيْت اعئشة حىت مات عندها، « َغًداأيْن أنا َغًدا، أيْن أنا »
َ
يُريد يوم اعئشة، فأ

ه قالت اعئشة: فمات يف ايلوم اذلي اكن يدور يلعَّ فيه، يف بييت، َفَقبََضه اهلل وإنَّ رأسه بَلَنْيَ حَنْري وَسْحري، وَخالََط ِريقُ 
، -صىل اهلل عليه وسلم-بكر ومَعه ِسواك يَْسنَتُّ به، فنظر إيله رسول اهلل  ِرييِق، ثم قالت: دَخل عبد الرمحن بن أيب

ْعَطاِنيه، َفَقَضْمتُه، ثم َمَضْغتُه، فأْعَطيته رسول اهلل 
َ
صىل اهلل عليه -فقلت هل: أْعِطِّن هذا السواك يا عبد الرمحن، فَأ

 فاْسنَتَّ به، وهو ُمْستَِند إىل صدري. -وسلم
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -عن األيام األخرية يف حياة رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-ختِّب اعئشة  ، وأنه اكن يف مرضه اذلي مات فيه -َصىلَّ اَّللَّ
ذلا فهمن يسأل، ويقول: )أين أنا غًدا أين أنا غًدا؟( وهذا االستفهام تعريض لالستئذان من أزواجه أن يكون عند اعئشة، و

قبضه ورأسه  -تعاىل-أنه مات يف نوبتها، يف بيتها، وأن اهلل  -ريض اهلل عنها-ذلك فأذن هل، فبيق فيه حىت مات، وذكرت اعئشة 
، ثم ذكرت أن ريقها خالط ريق -أي موضع القالدة من العنق-، وحنرها -أي رئتها أو أسفل بطنها-ىلع صدرها، بني سحرها 

دخل ىلع  -ريض اهلل عنه أخا اعئشة-بسبب السواك؛ وذلك أن عبد الرمحن بن أىب بكر -ه وسلمصىل اهلل علي-رسول اهلل 
السواك  -صىل اهلل عليه وسلم-يف حال الزنع ومعه سواك رطب، يدلك به أسنانه، فلما رأى انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

فأخذت السواك من أخيها، وقصت رأس  -هلل عنهاريض ا-مع عبد الرمحن مد إيله برصه، اكلراغب فيه، ففطنت اعئشة 
، فاستاك به، فاكنت اعئشة -صىل اهلل عليه وسلم-السواك املنقوض، ونقضت هل رأساً جديداً ومضغته ويلنته، ثم ناوتله انليب 

 تويف ورأسه ىلع صدرها. -صىل اهلل عليه وسلم-مغتبطة، وُحق هلا ذلك، بأنه  -ريض اهلل عنها-
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < وفاته صىل اهلل عليه وسلم

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 أين أنا غدا : هذا االستفهام لالستئذان منهن أن يكون عند اعئشة، وذلا فهمن ذلك فأذن هل. •
 حنري : انلحر: موضع القالدة. •
حر: الرئة، وقيل أسفل ابلطن. •  َسْحري : السَّ
 وخالط ريقه رييق : أي بسبب السواك. •
 يسنت به : يُِمرُّ السواك ىلع أسنانه، كأنه حيددها. •
 فَقِضمته : كرسته وقطعته. •
 مضغته : عضته بأسنانها، يللني. •

 فوائد احلديث:
 بيان وجوب العدل يف القسم بني الزوجات، وعدم تفضيل بعضهن ىلع بعض يف املبيت وغريه. .1
 أن القسم واجب حىت يف حالة املرض؛ ألن الغرض منه املبيت والعرشة، ال نفس اجلماع. .2
 -تعاىل-واملحبة القلبية إىل بعض الزوجات ال تنايف القسم والعدل؛ ألن هذا ليس يف وسع اإلنسان، وإنما هو أمر يملكه اهلل أن اهلوى انلفِس  .3

 وحده.

« أين أنا غدا, أين أنا غدا»اكن يسأل يف مرضه اذلي مات فيه, يقول:  -وسلمصَّل اهلل عليه -أن رسول اهلل 
 يريد يوم اعئشة, فأذن هل أزواجه يكون حيث شاء
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 أن الزوجة األخرى أو الزوجات إذا أِذنَّ للزوج أن يبيت عند من يشاء منهن جاز هل ذلك؛ ألن احلق هلن وأسقطنه برضاهن. .4
صىل اهلل -، وريض اهلل عنهن، وإيثارهن ما حيبه ىلع حمبة أنفسهن؛ فقد علمن رغبة إقامته - اهلل عليه وسلمصىل-حسن عرشة زوجات انليب  .5

 يف بيت اعئشة، فتنازلن عن حقهن؛ يلمرض يف بيتها. -عليه وسلم
 ها بالرغبة يف املقام عندها.، فلو لم يكن عندها من حسن العرشة ولطف اخلدمة وكمال اخللق ملا آثرها ىلع غري-ريض اهلل عنها-فضل اعئشة  .6
أمًرا يشينه؛ ألنهن  -صىل اهلل عليه وسلم-جيوز لإلنسان أن ُيَعررَض برغبته باليشء ملن يريد منه قضاءها، وال يعتِّب هذا اتلعريض من انليب  .7

 يعرفن ذلك فيه.
، خصوصية -صىل اهلل عليه وسلم-اجبًا ىلع انليب أن األفضل لإلنسان أن يفعل اذلي هو خري، ولو لم جيب عليه؛ فالقسم بني الزوجات ليس و .8

 هل، ومع هذا رااعه حىت يف هذه احلالة الشديدة عليه.
 استحباب االستياك بالسواك الرطب، وإصالح السواك وتهيئته. .9
 جواز االستياك بسواك غريه بعد تطهريه وتنظيفه. .10
 مرض وجيوع ويِّبد وحيرت وينىس، وأنه إنما فُضل ىلع اخللق بالرسالة.برش جتري عليه أحاكم البرشية، في -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .11
 أكمل احلياة. -صىل اهلل عليه وسلم-مات موتًا حقيقيًّا، وهذا املوت موت ابلدن، وأما يف الِّبزخ فهو يحٌّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .12

 املصادر واملراجع:
 ه1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل  

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ي، انلارش: املطبعة الكِّبى األمريية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري،  أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرص

 ه 1323مرص، الطبعة: السابعة، 
بلنان،  -الكواكب ادلراري يف رشح صحيح ابلخاري،  حممد بن يوسف بن يلع بن سعيد، شمس ادلين الكرماين،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 م.1937 - ـه1356طبعة أوىل: 
مة الطبعة: اخلاِمَسة، توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيل  - ـه 1423ف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرَّ

 م 2003
مكتبة اتلابعني،  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات 

 م 2006 - ـه 1426لعارشة، ا -القاهرة الطبعة
م إرساء بنت عرفة، ط

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

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 ه 1424السابعة،  ط: -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت: سمري بن أمني الزهريي، دار الفلق 

 بريوت. -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيويم ، املكتبة العلمية 
 (58131) الرقم املوحد:
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اكن يَُسبرُح ىلع َظهِر َراِحلَِته  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
 «. َحيُث اكن وَجُهُه، يُوِمُئ بَِرأِسِه، واَكن ابُن ُعمَر يَفَعلُهُ 

 «.اكن يُوتُِر ىلع بَِعرِيه»ويف رواية: 
 «.َمكتُوَبةَغرَي أنَّه ال يَُصيلر َعليَها ال»وملسلم: 

 «.إال الَفَرائِض»وللبخاري: 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

هت به، ولو لم تكن جتاه القبلة، ويومئ برأسه  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن  يصيل انلافلة فقط ىلع ظهر راحلته حيث توجَّ
ويستقبل القبلة، وال فرق بني أن تكون نفال إشارة إىل الركوع والسجود، وال يتلكف الزنول إىل األرض؛ لريكع ويسجد 

مطلقا، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات األسباب، ولم يكن يفعل ذلك يف صلوات الفريضة، وكذلك اكن يوتر ىلع 
 بعريه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 

 فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوعالفقه وأصوهل < 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 الروايات اثلالثة األوىل متفق عليها. اتلخريج:
 الرواية الرابعة: رواها ابلخاري.

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يَُسبرُح : يصيل صالة انلافلة. •
 الَْمْكتُوَبَة : الصلوات اخلمس املفروضات. •
 َراِحلَِتِه : انلاقة اليت تصلح ألن ترحل. •
اه سريه. •  َحيُْث اَكَن وَْجُهُه : اجتر
ِسِه : يشري به للركوع والسجود. •

ْ
 يُوِمُئ بَِرأ

اجلملة من قول موىل ابن عمر: نافع؛ وغرضها بيان  َواَكَن ابُن ُعَمَر َيْفَعلُه : يصيل انلافلة يف السفر وهو راكب ىلع ناقته حيث اكن وجهه.وهذه •
 وانتفاء النسخ. -صىل اهلل عليه وسلم-استمرار احلكم بعد انليب 

 يصيل الِوتر ىلع بعريه. -صىل اهلل عليه وسلم-يُوتُِر ىلَعَ بَِعرِيهِ : أي: انليب  •
 فوائد احلديث:

 ذللك أقوى من جمرد الرواية. -يض اهلل عنهمار-جواز صالة انلافلة يف السفر ىلع الراحلة، وفعل ابن عمر  .1
أما عدم جواز أداء الفريضة، ويه الصلوات اخلمس، ىلع الراحلة بال رضورة، قال العلماء: ِلال يفوته االستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب،  .2

 عند الُضورة من خوف أو سيل؛ فيصح، كما صحت به األحاديث.
 فال ينحرف عنها لغري حاجة املسري.جهة الطريق يه ابلدل عن القبلة،  .3
 أنَّ اإليماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود. .4
 ىلع الراحلة. -صىل اهلل عليه وسلم-الوتر ليس بواجب، حيث صاله  .5
 املتوايلة ىلع عباده. -تعاىل-أنَّه لكما احِتيَج إىل يشء دخله اتليسري والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف اهلل  .6
 الرشيعة، وترغيب العباد يف االزدياد من الطااعت، بتسهيل سبلها، وهلل احلمد واملنة.سماحة هذه  .7

برأسه, وَكن ابن اكن يسبح ىلع ظهر راحلته, حيث اكن وجهه, يومئ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 عمر يفعله
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 املصادر واملراجع:
 ه.1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل  

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

 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: األوىل 
لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-الكم خري األنام عمدة األحاكم من 

 م.1988ه، 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 

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

 (3128) الرقم املوحد:
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َمرَّ يف املسجد يوما، وَُعْصبٌَة  -وسلمصىل اهلل عليه -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنها-عن أسماء بنت يزيد  احلديث:
 من النساء ُقُعوٌد، فَألَْوى بيده بالتسليم.

 مجع بني اللفظ واإلشارة، ويؤيده أن يف رواية أيب داود: فسلم علينا. -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا حممول ىلع أنه  
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

مرَّ باملسجد فوجد مجعاً من النساء قعوداً، فأشار إيلهن بالسالم ، وهذا حممول  -اهلل عليه وسلمصىل -معىن احلديث: أن انليب 
ادلالة داللة  -رمحه اهلل-ىلع أنه لم يكتف بالسالم عليهن باإلشارة من غري نطق، لرواية أيب داود اليت أشار إيلها انلووي 

مجع بني اإلشارة بايلد واللفظ  -صىل اهلل عليه وسلم-ينا( ولعله واضحة ىلع أنه ألىق عليهن السالم لفظا: )ويه فسلم عل
 بلعده عنهن.

وإلقاء السالم ىلع النساء املحارم سنة ال إشاكل فيها والرد واجب، وأما إلقاء الرجل السالم ىلع مجاعة النساء، فال حرج فيه 
 لظاهر احلديث لكن برشط أمن الفتنة.

 أما إذا اكنت املرأة  لوحدها فال يسلرم عليها إال أن تكون عجوزا غري مشتهاٍة فال حرج ألمن الفتنة  
وأما إذا خشيت الفتنة فال يسلم، وهلذا جرت اعدة انلاس ايلوم أن اإلنسان ال يسلرم ىلع املرأة إذا القاها يف السوق وهذا هو 

من معارفك وسلمت فال بأس وال حرج برشط أمن الفتنة، ومىت أمنت الصواب، ولكن لو أتيت بيتك ووجدت فيه نساء 
 الفتنة فإن ذلك سائغ، وأما مع احتمال الفتنة واحتمال الُضر، فال يسلرم، والنساء كذلك ال يسلرمن ىلع الرجال.

زا ال تشتىه استحب هل : "وأما النساء فإن كن مجيعا سلَّم عليهن ... وأما األجنيب فإن اكنت عجو-رمحه اهلل-قال انلووي 
السالم عليها واستحب هلا السالم عليه ومن سلم منهما لزم اآلخر رد السالم عليه وإن اكنت شابة أو عجوزا تشتىه لم 

 يسلم عليها األجنيب ولم تسلرم عليه ومن سلم منهما لم يستحق جوابًا" انتىه.
___________________________ 

 اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذانالفضائل واآلداب < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنها-أسماء بنت يزيد  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وأمحد وابن ماجه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 العصبة من انلاس : اجلماعة من انلاس، من العرشة إىل األربعني. •
 بيده.ألوى بيده : أشار  •

 فوائد احلديث:
ليم جواز السالم باإلشارة مع اتللفظ بالسالم عند التسليم ىلع من اكن بعيدا، أما االقتصار ىلع اإلشارة فمكروه وذلك بديلل انليه عن التس .1

 باإلشارة يف حديث آخر وأنه من فعل غري املسلمني.
 أما غريه فال، إال أن تكون عجوًزا غري مشتهاة فال حرج ألمن الفتنة. ىلع النساء لعصمته من الفتنة، -صىل اهلل عليه وسلم-جواز سالمه  .2
 جواز جلوس النساء مع بعضهن يف ماكن ال يؤدي إىل فتنة أو رضر باملارة. .3

 َمرَّ يف املسجد يوما, َوُعْصَبٌة من النساء ُقُعوٌد, فَألَْوى بيده بالتسليم -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
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 املصادر واملراجع:
 ه1428لطبعة األوىل، دمشق، ا-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

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

 مؤسسة الرسالة الطبعة: اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -
 م 2001 - ـه 1421األوىل، 

 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -سنن ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق  دار إحياء الكتب العربية  -
 (3735) الرقم املوحد:
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 نىه أن يَنْتَِعَل الرَُّجل قائًما. -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

انليه عن لبُس انلعال قائما؛ ألن لبُسها وهو قاعد أسهل وأمكن، وهذا احلكم خمتص فيما إذا اكن انلَّعل هذا احلديث فيه 
حيتاج إىل معاجلة يف إدخاهل يف الررْجل؛ ألن اإلنسان لو انتعل قائما وانلَّعل حيتاج إىل معاجلة فربما يسقط إذا رفع رجله يلصلح 

فال بأس أن ينتعل اإلنسان وهو قائم وال يدخل ذلك يف انليه؛ ألن نعانلا املوجودة يسهل انلَّعل، أما انلرعال املعروفة اآلن 
 خلعها ولبسها من غري حاجة إىل اجللوس.

وال فرق بني الرجل واملرأة يف احلكم؛ ألن األحاكم الرشعية ال تفرق بني الرجل واملرأة إال ما دلَّ ادليلل ىلع اتلخصيص. وأما 
 الرَُّجل؛ فألن الرجال هم أكرث خروجا وبروزا من املرأة فذللك خصهم باذلكر.ختصيص احلديث هنا ب

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباساتلصنيف: 

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

 رياض الصاحلني. منت احلديث:مصدر 
 معاين املفردات:

 يَنْتَِعل : يدخل رِْجلَه يف انلَّعل. •
 فوائد احلديث:

انة بيده كراهة لبس انلعل حال القيام، واستحباب القعود حني االنتعال، وذلك إذا اكن حيتاج إىل االستعانة بيده يف لبسه، فإذا لم حيتج  لالستع .1
 فال كراهة.

 آلداب حىت يف كيفية لبس انلعل، يلبدو املسلم ىلع أحسن حال.اهتمام اإلسالم با .2
 املصادر واملراجع:

 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.      سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السر

  ـه  1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 م 1985، مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلِّبيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة 

  ـه                1426الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  رشح رياض
نية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلا

  ـه  1395
 ف: حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية.سنن ابن ماجة، تأيل

 (8944) الرقم املوحد:

 نىه أن يَنَْتِعَل الرَُّجل قائما -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
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رَشَِب منُه وعن يمِيِنه  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسوَل اهلِل -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد  احلديث:
يِتَ برشاٍب، فَ

ُ
أ

ْعِطَي هؤالء؟"، فقاَل الغالُم: ال واهللِ يا رسوَل اهلِل، ال
ُ
تَأَذُن يِل أْن أ

َ
وثُِر  ُغالٌم، وعن يسارِه األشياُخ، فقاَل للُغالِم: "أ

ُ
بنَِصييب أ

 يف يِده. -صىل اهلل عليه وسلم-منك أحداً. َفتَلَُّه رسوُل اهلِل 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 األشياخ، لقلوب تألفاً  ذلك فعل وإنما قبله، األشياخ الرشاب إعطاء يف الغالم -وسلم عليه اهلل صىل–يف احلديث استأذن انليب 
ذا لم تمنع منها سنة، وتضمن ذلك بيان هذه السنة ويه أن األيمن أحق، وال يدفع إىل غريه إ كرامتهم، وإيثار بودهم، وإعالماً 

إال بإذنه، وأنه ال بأس باستئذانه، وأنه ال يلزمه اإلذن، وينبيغ هل أيضاً أن ال يأذن إن اكن فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة 
 .-ماريض اهلل عنه-دينية، وهذا الغالم هو ابن عباس 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 األشياخ : مجع شيخ، وهو من طعن يف السن. •
فضل أحداً ىلع نفِس، فأعطيه نصييب من الرشاب.ال  •

ُ
وثر : ال أ

ُ
 أ

 بنصييب منك : حبيق يف الرشاب من أثر بركتك وفضلك. •
 تَلَّه : وضعه. •

 فوائد احلديث:
 سنة الرشب العامة تقديم األيمن يف لك موطن. .1
 من استحق شيئاً لم يُدفع عنه إال بإذنه. .2
 منازهلم يف الفضل والكرامة.استحباب توقري الكبار، وإنزال انلاس  .3
 ىلع ما ينفعهم. -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .4
 ابلدء بالضيافة بأفضل من يف املجلس، ثم من ىلع يمينه. .5
 من يسبق إىل جمالسة اإلمام والعالم أنه ال يقام ملن هو أسن منه. .6

 املصادر واملراجع:
 دار ابن اجلوزي. بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، 

 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 ه.1426الرياض، -رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن رشح
 الرياض.-رشح صحيح ابلخاري؛ أليب احلسن يلع بن خلف بن بطال، ضبط أيب تميم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد

 ه.1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 

 .ه1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 بريوت.-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، 
 (5651) الرقم املوحد:

 أن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم أِت برشاب فرشب منه وعن يمينه غالم
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ا، أنا زعيم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة ابلاهيل  احلديث: ببيت يف َرَبِض اجلنة ملن ترك الِمَراَء وإن اكن حُمِقًّ
َن خلقه  «وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن اكن مازحاً، وببيت يف أىلع اجلنة ملن َحسَّ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أطرافها ملن ترك املجادلة وإن اكن حمقاً فيه أنه ضامن بليت حول اجلنة خارجاً عنها أو يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أخِّب انليب 
ألنه مضيعة للوقت وسبب للبغضاء، وكذلك ضامن بليت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب واإلخبار خبالف الواقع ولو اكن 

 مزاحاً، وببيت يف أىلع اجلنة ملن حسن خلقه ولو بمزاولة للنفس ورياضة هلا.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل  راوي احلديث:

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 زعيم : الضامن. •
 ربض اجلنة : أدناها، وربض املدينة ما حوهلا. •
 املراء : املجادلة يف القول والعمل بقصد ابلاطل. •
ا : بضم امليم وتشديد القاف، أي ىلع حق. •  حمقًّ

 فوائد احلديث:
 جواز الضمان تشجيعاً ىلع العمل ألن قوهل صىل اهلل عليه وسلم: )زعيم( بمعىن ضامن ومتكفل. .1
 الرتغيب يف ترك املراء ألنه يفيض إىل االختالف والشقاق. .2
 ومنازل انلاس تكون يف اجلنة حبسب أعماهلم.اجلنة درجات  .3
ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس، ويقول خرًيا وينيم »: -صىل اهلل عليه وسلم-حرمة الكذب ولو اكن مزاحاً إال ما استثِّن، وهو قوهل  .4

 انلاس، وحديث الرجل امرأته قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص يف يشء مما يقول انلاس كذب إال يف ثالث: احلرب، واإلصالح بني« خرًيا
 وحديث املرأة زوجها. رواه مسلم.

 املصادر واملراجع:
 .1430اعم  1سنن أبو داود، تأيلف: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق: شعيب األرنؤوط، انلارش: دار الرسالة العاملية، ط 

 .1399اعم  5اهلل عنه، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، طحجة انليب صىل اهلل عليه وسلم كما رواها عنه جابر ريض 
طر، رياض الصاحلني، تأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق، حتقيق: عصام موىس هادي، انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بق

 .1428 4ط
 ف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيل

 .1425اعم  4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف: حممد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، ط
 (5804) الرقم املوحد:

 أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن اكن حمقاً 
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يِت برُجل فقيل هل: هذا فُالن َتْقُطر حليته َْخًْرا، فقال: إنا قد -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود  احلديث:
ُ
نُِهيْنَا عن : أنه أ

ٌء، نَأُخذ به. ِس، ولكن إن يَظهر نلا يَشْ  اتلََّجسُّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
يت هل بِرَُجل قد رَشب اخلمر وَقرينة احلال تدل ىلع ذلك، ويه: أن حليته تَقطر ْخًرا، فأجابهم  -ريض اهلل عنه-إنَّ ابن مسعود 

ُ
أ

ِس ىلع اآلخرين؛ ألن ظاهر حال الرَجل أنه رشبه متخفياً، ولكن هؤالء القوم جتسسوا عليه بأننا َمنْهيون رشاًع عن  اتلََّجسُّ
ٍس عليه،  َقرَّ ىلع َنْفِسه من غري جَتَسُّ

َ
حىت أخرجوه ىلع هذه احلالة، لكن إذا َظهر نلا يشٌء وتبني وثبت بالشهود العدول أو أ

 من اْستَرَت بَِسرْت اهلل فال نؤاخذه.فإننا نَعامله بمقتضاه من َحدٍّ أو تعزير، و
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
 ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < رشوط األمر باملعروف وانليه عن املنكر

 -عنهريض اهلل -عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

• . س : اتلفتيش عن بَواطن األمور وأكرث ما يقال يف الرَشر  اتلََّجسُّ
 فوائد احلديث:

س ىلع املسلمني. .1  انليه عن اتلََّجسُّ
 حرص الصحابة ىلع االلزتام بأوامر اإلسالم ونواهيه. .2
 احلَدر بالشبهة واتلأكد قبل إقامته من وقوع ما يوجبه.عدم إقامة  .3
َسا عليه لم تُقبل َدعواه. .4  من جاء بدعوى ىلع غريه ُمتََجسر

 املصادر واملراجع:
 ه.1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  

 ه.1430ني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحل
 م.        1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   
ِجْستاين، حتقيق: حممد حم   يي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.   سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السر

 ه.  1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 بها بيانات نرش. ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 (8880) الرقم املوحد:

ِس, ولكن إن يَظهر نلا  ِِت برُجل فقيل هل: هذا فاُلن َتْقُطر حليته َْخْرَا, فقال: إنا قد نُِهْيَنا عن اتلََّجسُّ
ُ
أنه أ

ٌء, نَأُخذ به  يَشْ
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 يَفعلُُه. -صىل اهلل عليه وسلم-: أنَُّه َمرَّ ىلع ِصبْيَاِن، فََسلََّم عليهم، وقاَل: اكَن انليبُّ -ريض اهلل عنه-عن أنٍس  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، ومنه أنه اكن يسلم ىلع -وسلمصىل اهلل عليه -يف احلديث انلدب إىل اتلواضع وبذل السالم للناس لكهم، وبيان تواضعه 
أنه اكن يمر بالصبيان فيسلم عليهم،  -ريض اهلل عنه-فعن أنس  -ريض اهلل عنهم-الصبيان إذا مر عليهم، واقتدى به أصحابه 

اكن يفعله، أي يسلم ىلع الصبيان إذا مر  -صىل اهلل عليه وسلم-يمر بهم يف السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول: إن انليب 
م، وهذا من اتلواضع وحسن اخللق ومن الرتبية وحسن اتلعليم واإلرشاد واتلوجيه، ألن الصبيان إذا سلم اإلنسان عليهم، عليه

 فإنهم يعتادون ذلك ويكون ذلك اكلغريزة يف نفوسهم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذاناتلصنيف: 
نَس بن مالك  احلديث: راوي

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

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

 فوائد احلديث:
 استحباب السالم ىلع الصغار، وتدريبهم ىلع آداب الرشيعة. .1
 اجتناب الكِّب، واتلواضع ولني اجلانب. .2
 .-وسلم عليه اهلل صىل–حرص الصحابة  ىلع متابعة الرسول  .3

 املصادر واملراجع:
 بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -ووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل

 ه.1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
 ه.1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

ة، الطبعة األوىل، انلجا طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-لصحيحا اجلامع–صحيح ابلخاري 
 ه.1422

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض 

 (5659) الرقم املوحد:

 يفعله -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه مر ىلع صبيان فسلم عليهم قال اكن انليب 
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ٌق، ورجل رحيم رقيق »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عياض بن محار  احلديث: أهل اجلنة ثالثة: ذو سلطان ُمْقِسٌط ُمَوفَّ
ٌف ذو عيال  «.القلب للك ذي قرىب ومسلم، وعفيف ُمتََعفر

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

انلاس ملن اكن صاحب سلطة، واحلض ىلع اتلخلق بصفات الرمحة والعطف يف هذا احلديث احلث ىلع إقامة العدل بني 
والشفقة ملن اكن صاحب رَِحٍم وقرابة ويكرث خمالطة انلاس فريمحهم، وأيضاً الرتغيب يف ترك سؤال انلاس واملبالغة يف ذلك 

 اجلنة.ملن اكن صاحب عيال أي أناس يعوهلم وينفق عليهم، وأنَّ جزاء من اتصف بذلك من اثلالثة 
 ومفهوم العدد غري معتِّب فليس للحرص، وإنما يُذكر من أجل اتليسري ىلع السامع ومسارعة فهمه وحفظه للالكم.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 والرتهيب.الرتغيب  -األدب  -القضاء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عياض بن محار املجاشيع  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أهل اجلنة : أي: من أهل اجلنة. •
 ثالثة : أي: ثالثة أصناف. •
 ذو سلطان : صاحب والية. •
 مقسط : اعدل. •
 مرضاته من العدل وغريه.موفق : يوفقه اهلل تعاىل ملا فيه  •
 رقيق القلب : دليه حنان وشفقة. •
 عفيف : دليه عفة عن السؤال. •
 متعفف : اكٌفَّ عن احلرام، ومبالٌغ يف عدم سؤال انلاس. •
 ذو عيال : صاحب العيال، والعيال هم من يعوهلم، أي: ينفق عليهم. •

 فوائد احلديث:
 وتعاىل.فضل الوايل العادل القائم بطاعة اهلل سبحانه  .1
 احلث ىلع معاملة انلاس برفق ولطف. .2
 فضل اتلعفف عن السؤال، وحتصيل الرزق باالكتساب. .3
 العدل واالحسان والعفة من ماكرم األخالق اليت توجب اجلنة. .4
 الصِّب ىلع ابلالء من أسباب دخول اجلنة. .5

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

 ه .1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق، دار الكتاب العريب.

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

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 ه. 1426لطبعة : رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ، دار مدار الوطن للنرش، الرياض، ا

 (5324) الرقم املوحد:

أهل اجلنة ثالثة: ذو سلطان مقسط موفق, ورجل رحيم رقيق القلب لُك ذي قرىب ومسلم, وعفيف 
 متعفف ذو عيال
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َجوَْف »ادلاعء أسمع؟ قال: : أيُّ -صىل اهلل عليه وسلم-مرفواعً: قيل لرسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة  احلديث:
 «.الليل اآلِخر، وُدبُر الصلوات املكتوبات

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

سئل انليب صىل اهلل عليه وسلم: أي ادلاعء أقرب لإلجابة، فأخِّب صىل اهلل عليه وسلم أنه ادلاعء اذلي يف آخر الليل، واذلي 
بدبر الصلوات: آخرها قبل التسليم، وهذا وإن اكن خالف املتبادر، لكن يؤيده أن اهلل يف آخر الصلوات املفروضة، واملراد 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم جعل ما بني التشهد والتسليم داعء.  جعل ما بعد انتهاء الصالة ذكراً، وانليب َصىلَّ اَّللَّ
املحافظة عليه يلحقه بالسنة الراتبة سواء  واملحافظة ىلع ادلاعء بعد الفريضة وكذلك انلافلة ليس بسنة بل هو بدعة؛ ألن

اكن قبل األذاكر الواردة بعد الصالة أم بعدها، وأما فعله أحياناً فال بأس به، وإن اكن األوىل تركه؛ ألن اهلل تعاىل لم يرشع بعد 
(، وألن انليب َ الَة فَاْذُكُروا اَّللَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم لم يرشد إىل ادلاعء بعد  الصالة سوى اذلكر لقوهل تعاىل: )فَِإَذا َقَضيْتُُم الصَّ َصىلَّ اَّللَّ

الصالة، وإنما أرشد إىل ادلاعء بعد التشهد قبل التسليم، وكما أن هذا هو املسموع أثراً فهو األيلق نظراً، لكون املصيل يدعو 
 ربه حني مناجاته هل يف الصالة قبل االنرصاف.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أسباب إجابة ادلاعء وموانعهاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أسمع : أرىج لإلجابة. •
 جوف الليل : وسط الليل. •
 عقب.دبر :  •
 املكتوبات : املفروضات. •

 فوائد احلديث:
 بيان أرىج األوقات إلجابة ادلاعء. .1
 ىلع املسلم أن يكرث من ادلاعء يف أوقات اإلجابة. .2
 من أسايلب ادلعوة: السؤال واجلواب. .3

 املصادر واملراجع:
دمشق، الطبعة األوىل، -. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا ييح بن رشف انلووي، حتقيق د - 

 ه.1428
رشكة مكتبة ومطبعة -سنن الرتمذي / حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -

 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
 بريوت.-الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريبديلل  -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1426الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -

 .1985 اثلاثلة،: الطبعة/بريوت –مشاكة املصابيح/حممد بن عبد اهلل اتلِّبيزي /املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين/املكتب اإلساليم 
 (3236) الرقم املوحد:

 أي ادلاعء أسمع؟ قال: جوف الليل اآلخر, ودبر الصلوات املكتوبات
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مؤمٌن جماهٌد »مرفواعً: قال رجٌل: أي انلاِس أفضل يا رسول اهلل؟ قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
َعاب يعبُد ربَّه، ويدُع انلاَس من رشهثم رجٌل معزتٌل يف »قال: ثم َمن؟ قال: « بنفِسه وماهِل يف سبيل اهلل  «.ِشعب من الشر

 «.يتيِق اهلَل، ويدُع انلاَس ِمن رَشه»ويف رواية: 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أي الرجال خري؟ فبني أنه الرجل اذلي جياهد يف سبيل اهلل بماهل ونفسه، قيل: ثم أي؟ قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
ورجل مؤمن يف شعب من الشعاب يعبد اهلل ويدع انلاس من رشه. يعِّن: أنه قائم بعبادة اهلل اكف عن انلاس وال يريد أن 

 ينال انلاس منه رش.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 فضل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 متفق عليه، والرواية اثلانية لفظ ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ِشْعب : الطريق يف اجلبل، وما انفرج بني اجلبلني. •
 فوائد احلديث:

 اإلنسان من أمور ادلين.استحباب السؤال عما حيتاج إيله  .1
 خمالطة انلاس عند فسادهم مداعة الرتكاب اآلثام. .2
 بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهلل بانلفس واملال. .3
 فضل العزلة عند خوف الفتنة. .4

 املصادر واملراجع:
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمةتطريز رياض 
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 ه.1426نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني،
 ه.1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

األوىل،  ارص، دار طوق انلجاة، الطبعةانل زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 ه.1422

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -احلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الص
 (5773) الرقم املوحد:

 أي انلاس أفضل يا رسول اهلل
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صوت ُخُصوٍم بابلاب اعيلًة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل قالت: سمع  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
ِفُقُه يف يشء، وهو يقول: واهلل ال أفعل، فخرج عليهما رسول اهلل  حُدهما يَْستَوِْضُع اآلخر َويَْسرَتْ

َ
صىل -أصواتُهما، وإذا أ
يلر ىلع اهلل ال يفعل املعروف؟»فقال:  -اهلل عليه وسلم

َ
 يا رسول اهلل، فله أي ذلك أحب.، فقال: أنا «أين الُمَتأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

سمع صوت خصمني يتنازاعن يف أمور مايلة، وقد ارتفعت أصواتهما حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: أن انليب 
إىل هذه األصوات، وإذا به يسمع  -وسلمصىل اهلل عليه -يف بيته، فأصىغ انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-وصلت إىل مسامع انليب 

أحد الرجلني "يستوضع اآلخر ويسرتفقه يف يشء" أي يطلب منه أن يضع عنه شيئًا أو أن يرفق به "وهو يقول: واهلل ال أفعل، 
هلل ىلع فقال أين الُمتأيل ىلع اهلل أن ال يفعل املعروف؟" أي: أين احلالف با -صىل اهلل عليه وسلم-فخرج عليهما رسول اهلل 

يْن أو  عدم فعل املعروف  فقال: أنا يا رسول اهلل، فله أي ذلك أحب" أي أنا اذلي حلفت، وخلصيم ما أَحبَّ من الوَْضع من ادلَّ
(: "إن شئَت وضعُت ما نقصوا، وإن شئت من رأس املال، فوضَع ما 5032( وابن حبان )24405الرفق به، ويف رواية ألمحد )

يف الصلح بني املتخاصمني، إما بالوضع أو الرفق، ويف ابلاب قصة مشابهة هلذا  -اهلل عليه وسلم صىل-نقصوا"، سىع انليب 
(، عن كعب بن مالك ريض اهلل عنه، أنه اكن هل ىلع عبد اهلل بن أيب َحْدرَد 1558( ومسلم )2424احلديث رواها ابلخاري )

فقال: "يا كعب" وأشار  -صىل اهلل عليه وسلم-بهما انليب  األسليم دين، فلقيه، فلزمه فتلكما حىت ارتفعت أصواتهما، فمر
 بيده، كأنه يقول: انلصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا".

فينبيغ للمسلم أن حيرص ىلع فعل اخلري ومن ذلك اإلصالح بني انلاس، فإذا رأى شخصني أو مجاعتني أو قبيلتني بينهما 
م إلزالة لك ما يؤدي إىل الفرقة واتلباغض، وحيل حمله اإلخاء وتسود املحبة، نزاع وشقاق وتباغض واقتتال سىع لإلصالح بينه

: "أال -عليه الصالة والسالم-فإن يف ذلك اخلري الكثري واثلواب اجلزيل، بل ذلك أفضل من درجة الصائم القائم املتصدق، قال 
قال: إصالح ذات ابلني.." رواه أبو داود برقم  أخِّبكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا: بىل، يا رسول اهلل

 (.4919( وصححه األبلاين يف صحيح أيب داود، برقم )4919)
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 القرض.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-الصديق اعئشة بنت أيب بكر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 هل أي ذلك أحب : أي يلخرت الرفق به ، أو وضع يشء من ادلين عنه. •
 املتأيل : اذلين حيكمون ىلع اهلل، ويقسمون. •
 يستوضع ويسرتفق : يطلب أن ينقص عند السداد من دينه. •
 احلديث:فوائد 

 احلض ىلع الرفق بالغريم واإلحسان إيله بالوضع عنه. .1
 الزجر ىلع احللف ىلع ترك اخلري، والسيع لإلصالح بني املتخاصمني. .2
 ال جيوز احللف ىلع ترك فعل اخلري. .3
 .-تعاىل-السيع لإلصالح بني اخلُصوم: قربة إىل اهلل  .4
 صوت عند القايض.استحباب الصفح عما جيري بني املتخاصمني من اللغط ورفع ال .5
 جواز طلب املدين من ادلائن اإلنظار أو الوضع ، لكن برشط أن ال ينتيه إىل اإلحلاح وإهانة انلفس أو اإليذاء وحنو ذلك إال من رضورة. .6

يلر ىلع اهلل ال يفعل املعروف
َ
 أين الُمَتأ
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 : )وإن اكن ذو عرسة فنظرة إىل ميرسة(.-تعاىل-وجوب إنظار املعرس والرفق به، قال  .7
 .استحباب تدخل اإلمام لإلصالح بني اخلصمني .8
 اإلنكار ىلع من حلف ال يفعل خرًيا. .9
 فيه الشفاعة إىل أصحاب احلقوق وقبول الشفاعة يف اخلري. .10
 ىلع اإلصالح بني ذات ابلني. -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .11
 جواز املطابلة بادلين يف املسجد. .12

 املصادر واملراجع:
 ه. 1430العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن  

 بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
ألوىل : نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة ا

 م.1987 ـه 1407عة الرابعة عرشة م، الطب 1977 ـه 1397
 م. 2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

 ه.1422صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل، 
 بريوت. -مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح 

بريوت،  -الكتاب: املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، املؤلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .1392ة: اثلانية، الطبع

اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، املحقق: شعيب األرناؤوط 
 م. 2001 - ـه 1421عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

ب ابن بلبان، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان  اتلمييم البُسيت، املحقق: شعيب األرناؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان برتتي
 بريوت -

 .1993 - 1414الطبعة: اثلانية، 
ه: بشري حممد عيون، منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، عِّن بتصحيحه ونرش

 م. 1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية، اعم النرش:  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق 
ِجْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد،   بريوت. -انلارش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث السر

 (3728) الرقم املوحد:
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الِغىَن عن َكرَثة الَعَرض، ولكن ليس »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.الِغىَن غىن انلفس

 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن حقيقة الِغىن ليس بكرثة املال، وإنما الِغىن احلقييق ِغىن انلفس، فإذا استغىن املرء بما  -صىل اهلل عليه وسلم-بني انليب 
 يلحَّ يف الطلب، اكن من أغىن انلاس.أويت وقِنع به وريض ولم حيرص ىلع االزدياد وال 

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 العرض : املال، وهو بفتح العني والراء. •

 فوائد احلديث:
 فيه بيان حقيقة الغىن. .1
 احلث ىلع الرضا بما قسمه اهلل تعاىل، وعدم احلرص ىلع االزدياد لغري حاجة واتلطلع ملا يف أيدي اآلخرين. .2
عما يف أيدي انلاس وقنعت بما قسمه اهلل هلا كفت عن املطامع، وحفزت صاحبها إىل الغىن انلافع املمدوح هو غىن انلفس؛ ألنها إذا استغنت  .3

 معايل األمور وماكرم األخالق.
 املصادر واملراجع:

 (.140/7رشح صحيح مسلم )-1 
 (.272/11فتح ابلاري )-2
 (.5/8كنوز رياض الصاحلني )-3

 (3852) الرقم املوحد:

 بيان حقيقة الغىن واحلث ىلع الرضا بما قسم اهلل تعاىل
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قال: "بينما رجٌل يميش بفالٍة من األرِض، فسمع صوتًا يف  -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة عن انليبر  احلديث:
اِج قد استوعبْت ذلك سحابٍة: اسِق حديقَة فالٍن. فتنَحَّ ذلك السحاُب، فأفرغ ماَءه يف  َ حرٍة، فإذا رَشَْجٌة من تلك الرشر

ُل املاَء بمسحاته، فقال هل: يا عبَد اهلِل؛ ما اسُمك؟، قال: فالنٌ   لالسم املاَء لكَّه، فتتَّبع املاَء، فإذا رجٌل قائٌم يف حديقته حُيور
ل: إين سمعت صوتًا يف السحاِب اذلي هذا ماؤه، اذلي سمَع يف السحابة، فقال هل: يا عبَد اهلِل؛ لم تسألِّن عن اسيم؟، فقا

ُق بثُلِثه،  يقول: اسق حديقَة فالٍن السِمك، فما تصنُع فيها؟، قال: أما إذ قُلَت هذا فإين أنظُر إىل ما خيُرُج منها، فأتصدَّ
 وآُكُل أنا وعيايل ثُلثًا، وأرُدُّ فيها ثُلثه".

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

رجل بصحراء واسعة من األرض، فسمع صوتًا يف سحابة يقول: اسق بستان فالن، فابتعد ذلك السحاب عن مقصده، بينا 
فأفرغ ماءه يف أرض ذات حجارة سود، فإذا مسيل من تلك املسايل قد استوعب املاء لكه، فتتبع الرجل املاء، فوجد رجال قائما 

لالسم اذلي سمع  -ته بمسحاته، فقال هل: يا عبد اهلل ما اسمك؟ قال: فالن يف حديقته حيول املاء من ماكن إىل ماكن من حديق
فقال هل: يا عبد اهلل لم تسألِّن عن اسيم؟ فقال: إين سمعت صوتا يف السحاب اذلي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة  -يف السحابة 

إذ قلت هذا فإين أنظر إىل ما خيرج منها ، قال: أما -فالن، السمك، فما تصنع يف حديقتك من اخلري حىت تستحق هذه الكرامة
 من زرع احلديقة وثمرها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيايل ثلثًا، وأرصف يف احلديقة للزراعة والعمارة ثلثه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  احلديث:راوي 

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

 معاين املفردات:
 فالة : األرض اليت ال ماء فيها. •
 حديقة : القطعة من انلخيل، ويطلق ىلع األرض ذات الشجر، ويه: البستان. •
 سوداء.حرة : أرض ملبَّسة حجارة  •
هل. • ة إىل السَّ  رشجة : َمِسيل املاء من احلَرَّ
 بمسحاته : املسحاة املجرفة من احلديد. •

 فوائد احلديث:
 فضل الصدقة واإلحسان إىل املساكني وأبناء السبيل. .1
 .-تعاىل-الصدقة تنتج بالِّبكة واملعونة من اهلل  .2
 فضل أكل اإلنسان من كسبه واإلنفاق ىلع العيال. .3
 هو مولك باألرزاق أو السحاب. من املالئكة من .4
 إثبات كرامات األويلاء. .5

 بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتًا يف سحابة
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 املصادر واملراجع:
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب 

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -ر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماه
 ه.1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم، لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

 انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن اآلثري، حتقيق حممود الطنايح، املكتبة اإلسالمية.
 ه.1392إلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري، حققه عبدالقادر األرناؤوط، نرش مكتبة احللواين وغريها، جامع األصول يف أحاديث الرسول، ل

 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب
 ه.1412الرياض، الطبعة األوىل، -محدان، دار طيبة، لإلمام أيب القاسم الالاكيئ، حتقيق د. أمحد -كرامات أويلاء اهلل عزوجل

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، فريق 
 ه.1412بريوت، الطبعة األوىل، -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -سة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤس
 (5776) الرقم املوحد:
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إذ جاء رجٌل  -صىل اهلل عليه وسلم-بينما حنن يف سفٍر مع انليبر قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
: "من اكن معه َفْضُل َظهٍر فَليَُعْد -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع َراِحلٍة هل، فجعَل يرَِصُف برَصه يمينًا وشمااًل، فقال رسوُل اهللِ 

ال زاَد هل"، فذكَر من أصناِف املاِل ما ذكر حىت رأينا  به ىلع من ال َظهَر هل، ومن اكن هل فضٌل من زاٍد، فَليَُعْد به ىلع من
 أنه ال حقَّ ألحٍد منَّا يف فضٍل.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، فجاء رجل ىلع ناقة ينظر يمينا -صىل اهلل عليه وسلم-أنهم اكنوا يف سفر مع انليب  -ريض اهلل عنه-ذكر أبو سعيد اخلدري 
: من اكن معه زيادة يف املركوب فليتصدق به ىلع من -صىل اهلل عليه وسلم-ع به حاجته، فقال انليب وشماال يلجد شيئا يدف

 ليس معه، ومن اكن معه زيادة يف الطعام فليتصدق به ىلع من ليس معه.
 يقول الراوي: حىت ظننا أنه ال حق ألحدنا فيما هو زائد عن حاجته.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع
 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:

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

 املفردات:معاين 
 راحلة : املركب من اإلبل. •
 يرصف : جيول. •
 فضل ظهر : مركوب فاضل وزائد عن حاجته. •
 زاد : طعام. •
 فليعد به : فليتصدق به. •

 فوائد احلديث:
 احلض ىلع اتلعاون واتلاكفل يف األزمات. .1
 األمر باملواساة من الفاضل. .2
 اإلمام يرىع رعيته ويرشدها إىل أرشد أمرها. .3

 واملراجع:املصادر 
 بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -ر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماه

 ه.1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم، لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 (5906) الرقم املوحد:

 إذ جاء رجل ىلع راحلة هل -صَّل اهلل عليه وسلم-بينما حنن يف سفر مع انليب 
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: "تَِعَس َعبُْد ادلينار، تَِعَس َعبُْد -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-هريرة عن أيب  احلديث:
، وإن لم ُيْعَط َسِخَط، تَِعَس واْنتََكَس، وإذا شِ  ْعِطَي ريَِضَ

ُ
يَك فال ادلرهم، تَِعَس َعبُْد اخلَِميَصة، تعس َعبُْد اخلَِميلَة، إن أ

ًة قدماه، إن اكن يف احِلَراَسِة اكن يف احِلَراَسِة، وإن انتََقَش، ُطوىَب لعبد آ خذ بِعَناِن فرسه يف سبيل اهلل، أشعث رأسه، ُمْغَِّبَّ
ْع". اقَِة، إن استأذن لم يُؤَْذْن هل، وإن َشَفَع  لم يَُشفَّ اقَِة اكن يف السَّ  اكن يف السَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن من انلاس من تكون ادلنيا أكِّب همه، ومبلغ علمه، وهدفه األول  -صىل اهلل عليه وسلم-بنيَّ رسول اهلل يف هذا احلديث 
واألخري، وأن من اكنت هذه حاتله سيكون مصريه اهلالك واخلرسان، وعالمة هذا الصنف من انلاس حرصه الشديد ىلع 

، وإن لم ُيْعَط منها َسخِ  ْعِطَي منها ريَِضَ
ُ
 َط.ادلنيا، فإن أ

ومنهم من هدفه رضا اهلل وادلار اآلخرة، فال يتطلع إىل جاه وال يطلب شهرة، إنما يقصد بعمله طاعة اهلل ورسوهل، وعالمة 
هذا الصنف من انلاس عدم االهتمام بمظهره، ورضاه باملاكن اذلي يوضع فيه، وهوانه ىلع انلاس، وابتعاده عن ذوي املناصب 

ُعوه، لكن مصريه اجلنة، ونَِعَم اثلواب.واهليئات، فإن استأذن عليهم ل  م  يُؤَْذْن هل، وإن شفع عندهم لم يَُشفر
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 
 كتاب الزهد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 ملحوظة:

رَْهِم، َوَعبُْد  ينَاِر، َوَعبُْد ادلر اخلَِميَصِة(، وليس يف مصادر أول احلديث يف كتاب اتلوحيد خيالف ما يف صحيح ابلخاري، لفظ ابلخاري: )تَِعَس َعبُْد ادلر
 (: )عبد احلُلة(.116ح 154( وأيب الشيخ األصبهاين يف أمثال احلديث  )ص: 890ح 455 /2معجمه )اتلخريج ذكر اخلميلة، لكن عند ابن األعرايب يف 

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

• .  تعس : هلك وَشيِقَ
هب، اكلـِمثْقال يف الوزن، أو هو: انلقد من اذلهب، وادلينار اإلس •  اليم زنته مثقال.عبد ادلينار : ادلينار: هو املعروف من اذلَّ
 عبد ادلرهم : ادلرهم هو انلقد من الفضة، وزنة ادلرهم اإلساليم سبعة أعشار املثقال، فلك عرشة دراهم سبعة مثاقيل. •
: نسيج من حرير خالص، أو من حرير وصوف. •  اخلميصة : ثوب من َخزٍّ أو صوف ُمَعلٍَّم، اكنت من بلاس انلَّاس قديًما، واخلَزُّ
 ة، ويه نسيج هل َوَبر.اخلميلة : القطيف •
 سخط : َغِضب ولم يرض. •
 ريض : الرضا: هو االختيار والَقبُول واملحبَّة. •
 انتكس : أي: خاب وخرس، واالنتاكس يف األصل: َعوَْدة املرض بعد الشفاء منه. •
يرتحم عليه أو يعطف عليه أو  وإذا شيك فال انتقش : إذا أصابته شوكة فال جيد من خيرجها، واملقصود هنا إذا وقع يف ابلالء ال جيد من •

 يساعده.
 طوىب : اسم للجنة، أو شجرة فيها. •
م يف سريه. •  عنان : سري اللرَجاِم اذلي ُيْمَسُك به الفرس وحنوه يك ُيتََحكَّ
 يف سبيل اهلل : أي: جياهد املرشكني؛ إلعالء لكمة اهلل. •
 يح الشعر.أشعث رأسه : ثائر الرأس شغلَه اجلهاد عن اتلنعم باالدرهان وترس •
ِمنَي. • فنَِي الـُمتَنَعر ٌة قدماه : مالزم هل الُغبار؛ لكرثة جهاده ومصابرته يف سبيل اهلل، خبالف الـُمرْتَ  ُمْغَِّبَّ
 إن اكن يف احلراسة اكن يف احلراسة : إن ُولِكَ إيله حراسة اجليش واملحافظة عليه امتَثَل ذلك، ولم ُيَقرِصَّ بنوم أو غريه. •

, و ْعِطَى َرِِضَ
ُ
ْرَهم, تَِعَس َعْبُد اخلَِميَصة, تَِعَس َعْبُد اخلَِميلَة, إن أ يَنار, تَِعَس َعْبُد ادلر إن لم تَِعَس َعْبُد ادلر

 ُيْعَط َسِخَط؛ تَِعَس واْنَتَكَس, وإذا ِشيَك فال انَتَقَش 
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رة اجليش صار فيها ولَِزَمها. إن اكن يف الساقة •  اكن يف الساقة : إن ُجِعل يف ُمؤَخر
 استأذن لم يؤذن هل : االستئذان: طلب اإلذن باليشء. •
ط ألحد عند امللوك وحنوهم لم ُتْقبَْل وََساَطته؛ هلوانه عليهم، والشفاعة: يه اتلوسط للغري جبلب منف • عة أو دفع وإن شفع لم يشفع : وإن تَوَسَّ

 مُضة.
 فوائد احلديث:

 ذم العمل ألجل ادلنيا، ومدح العمل ألجل اآلخرة. .1
 فضل اتلواضع. .2
 .-تعاىل-فضل اجلهاد يف سبيل اهلل  .3
ة؛ ألن ذلك مما يعني ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل  .4  .-تعاىل-ذم الرتف واتلنعم، ومدح اخلشونة والرَّجولة والقوَّ
 جواز ادلاعء ىلع أهل املعايص ىلع سبيل العموم. .5
 من اكنت ادلنيا أكِّب همه وقع يف املشالكت. .6
 استحباب االستعداد للجهاد، وقيل: جيب. .7
 االنضباط العسكري من تعايلم اإلسالم. .8
 فضل حراسة اجليش. .9
 يقاس املرء بعمله ال بمظهره. .10
 ال يلزم من وجاهة الشخص عند اهلل وجاهته يف ادلنيا. .11

 املصادر واملراجع:
 ه.1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة-زهري بن نارص انلارصاملحقق : حممد -صحيح ابلخاري 

 م.1957ه/1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، 
 ه.1424العثيمني دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية، حمرم القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن صالح 

 م.2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
دة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي، مكتبة السوادي، ج

 م.2003ه/1424
 م. 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل،انلارش: اعلم الكتب،الطبعة: األوىل، 

 (5949) الرقم املوحد:
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ٌل رأسه، خَيْتَاُل يف »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: بينما رجل يميش يف ُحلٍَّة ُتْعِجبُُه َنْفُسُه، ُمرَجر
 يوم القيامة".َمْشيَتِه، إذ َخَسَف اهلُل به، فهو َيتََجلَْجُل يف األرض إىل 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن رجالً اكن يميش متكًِّبا وهو يلبس ثياباً حسنة، وممشط شعره، فخسف اهلل به األرض،  -صىل اهلل عليه وسلم-أخِّب انليب 
ملا صار عنده هذا الكِّبياء  -باهللوالعياذ -فانهارت به األرض وانغمس فيها، واندفن فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة؛ ألنه 

 وهذا اتليه وهذا اإلعجاب خسف به.
وقوهل: "يتجلجل يف األرض"، حيتمل أنه يتجلجل وهو يح حياة دنيوية، فيبىق هكذا معذباً إىل يوم القيامة، معذباً وهو يف 

اهلل عز وجل، مات ولكن مع  جوف األرض وهو يح، فيتعذب كما يتعذب األحياء، وحيتمل أنه ملا اندفن مات كما يه سنة
ذلك يتجلجل يف األرض وهو ميت فيكون جتلجله هذا جتلجالً برزخياً ال نعلم كيفيته، واهلل أعلم املهم أن هذا جزاؤه والعياذ 

 باهلل.
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ُحلة : إزار ورداء، وال تسىم إال إذا اكنت ثوبني. •
 خيتال : يتكِّب. •
 غيَّبه يف األرض.خسف اهلل به :  •
 مرجل رأسه : أي: ممشطه. •
 يتجلجل : أي: يغوص ويزنل. •

 فوائد احلديث:
 حرمة الكِّب واخليالء، وسوء اعقبة من اتصف بهما. .1
 املبالغة يف امللبس واتلأنق يدخل يف نفس العبد االختيال والعجب، ولكن اتلجمل دون مبالغة ودون عجب جائز. .2
 إثبات عذاب القِّب. .3

 واملراجع:املصادر 
 (.63/14رشح صحيح مسلم )-1 
 (.260/10فتح ابلاري )-2
 (.41/9كنوز رياض الصاحلني )-3
 (.549/3رشح رياض الصاحلني البن عثيمني )-4

 (5905) الرقم املوحد:

 حتريم الكِّب واخليالء وبيان سوء اعقبته
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تعوذوا باهلل من َجْهِد ابلالء، وََدرَِك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة احلديث:
 ويف رواية قال سفيان: أشك أين زدت واحدة منها.«. األعداء

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلديث من جوامع اللكم؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم استعاذ من أربعة أمور، إذا سلم منها العبد سلمت هل دنياه هذا 
 وأخراه، وهذا هو الفوز املبني، والفالح العظيم؛ وجوامع اللكم اختصار املعاين الكثري يف لكمات يسرية.

 يه: فقد استعاذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من أربعة امور، و
ألن ابلالء إذا اشتد فاإلنسان ال يأمن نفسه من اتلِّبم والضجر  -والعياذ باهلل -"من جهد ابلالء": أي شدة ابلالء واجلهد فيه

 من أقدار اهلل تعاىل، فيخرس بذلك العبد ادلنيا واآلخرة.
نه الشقاء اذلي ال يعقبه هناء، خبالف "ودرك الشقاء": أي اللحاق بالشقاء، وهو اعم ويدخل فيه شقاء اآلخرة دخوال أويلا ، أل

 شقاء ادلنيا فاأليام دول، يوم لك ترس به، ويوم عليك تشيق به.
"وسوء القضاء": أي يقدر ويقع ىلع العبد فيما ال يرسه، وهو اعم يف لك شؤون ادلنيا من: مال وودل وصحة وزوجة وغريها، 

 وشؤون اآلخرة واملعاد.
 ألن قضاء اهلل وحكمه لكه خري .واملراد بالقضاء هنا: املقيض، 

"وشماتة األعداء": فهذا مما يتأثر به اإلنسان أن جيد عدوه فرحا بمصابه، فدخول عدو ادلين هو دخوال أصليا، وعدو ادلنيا  
 دخواًل ثانوياً.

___________________________ 
 املأثورةالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية اتلصنيف: 

 اتلفسري: )ال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها(. -فضائل االستعاذة  -القضاء والقدر موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ابلالء : احلالة الشاقة.جهد  •
 ادلرك : اإلدراك واللحاق. •
 الشقاء : اهلالك ، ويطلق ىلع السبب املؤدي إىل اهلالك. •
ا املقيض، سوء القضاء : يكون يف أمور ادلنيا، ويف أمور اآلخرة، فهو اعم يف انلفس واملال واألهل والودل واخلاتمة واملعاد، واملراد بالقضاء هن •

 لكه حسن ال سوء فيه.ألن حكم اهلل تعاىل 
 شماتة األعداء : الشماتة: فرح العدو ببلية تزنل بمن يعاديه. •

 فوائد احلديث:
ذ إال بمن تعليق االستعاذة باهلل تعاىل يشعر بالطمأنية واألمن لقدرته سبحانه وتعاىل ىلع حتقيق العوذ، ورصف املستعاذ منه ، ألنه ال يصح اتلعو .1

 ه.قدر ىلع إزالة ما استعيذ به من
 شفقة انليب صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته حيث أرشدهم إىل هذا ادلاعء، فقال: " تعوذوا .." حرًصا ىلع أمته. .2
 استحباب االستعاذة من األشياء املذكورة، ألن االستعاذة منها تدفع وقوع املكروه يف احلياة ادلنيا واآلخرة. .3
 تكلف.الالكم املسجوع ال يكره إذا صدر عن غري قصد وال  .4
 فائدة االستعاذة وادلاعء: إظهار العبد حاجته وفاقته لربه العيل العظيم، وتُضعه إيله. .5
 تعميم اخلطاب يف األمر بقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "تعوذوا" يشري إىل أهميته، حبيث ال خيتص بأحد دون أحد. .6

 الشقاء, وسوء القضاء, وشماتة األعداءتعوذوا باهلل من جهد اِلالء, َوَدَرِك 
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 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛  - 
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -
 ه.1418الطبعة األوىل  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -

 .ه1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ه.1426دار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، م -
بريوت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد  -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -

 د اهلل بن باز.عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عب -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -ابلايق
 (6040) الرقم املوحد:



 

243 
 

ثالُث َدعواٍت ُمستجابات ال شك ِفيهن: دعوُة املظلوِم، ودعوُة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.املسافِر، ودعوُة الوادِل ىلع َودِله

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ثالث دعوات من ثالثة أصناف من ادلاعني ال شك أن اهلل يستجيب هلا: دعوة من مظلوم؛ حىت ولو اكن املظلوم اكفًرا وُظِلَم، 
حال سفره ودعوة الوادل؛ سواء اكن األب أو األم؛  -وجلعز -ثم داع اهلل، فإن اهلل يستجيب داعءه، ودعوة املسافر إذا داع اهلل 

 وسواء داع لودله أو عليه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أسباب إجابة ادلاعء وموانعهاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 ه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.روا اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 .-عز وجل-ال شك فيهن : أي يف استجابتهن من اهلل  •

 فوائد احلديث:
 استحباب إكثار ادلاعء يف السفر؛ ألنه مظنة اإلجابة. .1
 اكفراً.اتلحذير من الظلم، ودعوة املظلوم مستجابة ولو اكن  .2
 اتلحذير من عقوق الوادلين، واتقاء دعوة الوادل فإنها ال ترد. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  - 
 ه.1418الطبعة األوىل،  -م اهلاليل، دار ابن اجلوزي بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سلي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  -
 سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة العرصية. -
ر ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دا -

 املعرفة. 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
رشكة مكتبة ومطبعة  -قيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حت -

 .م1975 - ـه1395 اثلانية، الطبعة مرص، –مصطىف ابلايب احلليب 
فيصل عيىس ابلايب  -ربية دار إحياء الكتب الع -سنن ابن ماجه، البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق -

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

 م.2001 - ـه1421األوىل، 
 م.2002 - ـه1423واتلوزيع، الكويت، الطبعة األوىل، مؤسسة غراس للنرش  -ملحمد نارص ادلين األبلاين  -األم-صحيح أيب داود  -

 (5909) الرقم املوحد:

 ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن دعوة املظلوم
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ثالثة ال يدخلون »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -اهلل عنهريض -عن أيب موىس األشعري  احلديث:
ْحر ق بالسر  «.اجلنة ُمْدِمُن ْخر، وقاطع الرحم، وُمَصدر

 صحيح لغريه. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نا رسول اهلل  اجلنة؛ وذلك ملا يرتكبونه  يف هذا احلديث: أن ثالثة أصناف ِمن انلاس لن يدخلوا -صىل اهلل عليه وسلم-خُيِِّْبُ
 من كبائر اذلنوب اليت تعود بالُضر ىلع الفرد واملجتمع: 

 فأوهلا: املداومة ىلع رُشْب اخلمر؛ وذلك ملا فيه من ذهاب العقل، ومسخ إنسانية الشخص، وسقوط ُمُروَءته. 
رْسة، األمر اذلي قد جيعل اإلنسان يعيش  وثانيها: عدم صلة األقارب؛ وذلك ملا يرتتب عليه من العداوة والُفْرقة بني أفراد

ُ
األ

 منفرًدا َمنْبُوًذا من أقرب انلاس إيله. 
ْعوََذة واتلدجيل، وابزتاز أموال انلاس بابلاطل، واملصدق بما خيِّب به  ْحر؛ وذلك ملا فيه من تشجيع الشَّ وثاثلها: اتلصديق بالسر

املصدق بأن للسحر تأثرًيا، فال يلحقه هذا الوعيد إذ ال شك أن للسحر السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هنا، وأما 
تأثريا، وكذلك من صدق بأن السحر يؤثر يف قلب األعيان حبيث جيعل اخلشب ذهبًا أو حنو ذلك فال شك يف دخوهل يف الوعيد؛ 

 .-عز وجل-ألن هذا ال يقدر عليه إال اهلل 
___________________________ 

 ضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلارالفاتلصنيف: 
 صلة األرحام. -كتاب األرشبة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 رواه أمحد وابن حبان. اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 ال يدخلون اجلنة : هذا من نصوص الوعيد اليت تمر كما جاءت. •
نُّ َمن فيها؛ أي: تَْسرُتُه. • ها اهلل ألويلائه املتقني، وسميت بذلك؛ لكرثة أشجارها ألنها جَتِ  اجلنة : يه ادلار اليت أعدَّ
بها حىت مات ولم َيتُْب. •  مدمن اخلمر : املداوم ىلع رُشْ
 ي ال يقوم بواجب الَقَرابة.قاطع الرحم : أي: اذل •
ُمون. • ق بما خُيِِّْبُ به الـُمنَجر ْحر، والـُمَصدر ْحر : هو العامل بأنواع السر  مصدق بالسر

 فوائد احلديث:
بها. .1  حتريم رُشْب اخلمر، والوعيد الشديد يف حقَّ من مات ولم َيتُْب ِمن رُشْ
 وجوب ِصلَة القرابة، وحتريم قطيعتها. .2
ْحر جبميع أنواعه.وجوب  .3  اتلكذيب بالسر

 املصادر واملراجع:
ثه اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حممد بن حبان أبو حاتم البُسيت، ترتيب: األمري عالء ادلين يلع بن بلبان الفاريس، حققه وخرج أحادي 

 م.1988 - ـه1408وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 

 م.2001 - ـه1421الطبعة األوىل، 
 ه.1424ململكة العربية السعودية، الطبعة اثلانية، القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، ا

 م.2001 -ه 1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
 - ـه1424لطبعة اخلامسة، اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، ا

 م.2003
 (5951) الرقم املوحد:

ْحر ٌق بالسر  ثالثة ال يَْدُخلُون اجَلنَّة: ُمْدِمُن اخلَْمر, وقاطع الرَِّحم, وُمَصدر
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ثالثة ال يَُكلرُمهم اهلل، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سلمان الفاريس  احلديث:
َشيِْمط َزاٍن، واعئل ُمْستَْكِِّب، ورجل جعل اهلل بضاعته: ال يشرتي إال بيمينه، وال يبيع إال 

ُ
وال يزكيهم، وهلم عذاب أيلم: أ

 «.بيمينه
 صحيح. ة احلديث:درج

 املعىن اإلمجايل:
 عن ثالثة أصناف ِمن الُعَصاة، ُيَعاَقبُون أشدَّ الُعُقوبة؛ لَشنَاَعة جرائمهم. -صىل اهلل عليه وسلم-خُيِِّْبُ 

ه؛ فدلَّ ىلع أن احلامل هل ىلع  نا مع ِكَِّب ِسنره؛ ألن دايَع املعصية ضعيٌف يف حقر نا حمبَُّة أحدهم: َمن يَْرتَِكُب فاحشة الزر الزر
نا قبيًحا ِمن لك أحد، فهو من هذا أشدُّ ُقبًْحا.  املعصية والُفُجور، وإن اكن الزر

ُ ىلع انلاس، والِكِّْبُ وإن اكن قبيًحا ِمن لك أحد، لكنَّ الفقري ليس هل من املال ما يَْدُعوه إىل الِكِّْب  ، فاستكباره اثلاين: فقري َيتََكِّبَّ
 لُّ ىلع أن الِكِّْب طبيعٌة هل.مع عدم ادلايع إيله يَدُ 

الكتساب اثلالث: من جَيَْعُل احلَِلف باهلل بضاعًة هل، يُْكرِثُ ِمن استعماهل يف ابليع والرشاء، فيَْمتَِهُن اسم اهلل، وجَيَْعلُه وسيلًة 
 املال.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايصاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  اوي احلديث:ر
 رواه الطِّباين. اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يَُكلرم أهل اإليمان،  -سبحانه-ال يكلمهم اهلل : أي: ال يَُكلرمهم يوم القيامة؛ الرتكابهم املعايص، وهذا وعيد شديد يف حقهم؛ ألنه  •
 واتللكيم: هو إسماع القول.

ُرهم ِمن َدنَس اذلنوب باملغفرة. •  وال يزكيهم : أي: ال ُيثِِّْن عليهم، وال ُيَطهر
 عذاب أيلم : ُموِجُع؛ ألنهم ملا َعُظم َذنْبُهم َعُظَمْت ُعُقوبتُهم. •
ر حتقرًيا هل؛ أل • ْشَمط وهو اذلي يف َشَعره َشَمط؛ أي: َشيْب، وُصغر

َ
نا قد ضُعف عنده؛ فَدلَّ ىلع أن املعصية أشيمط زان : تصغري أ نه زََن ودايع الزر

 َطبٌْع هل وِجِبلَّة.
فدلَّ ىلع أن واعئل مستكِّب : العائل: الفقري ذو الِعيَال، ومستكِّب: أي: متكِّبر ىلع انلاس مع أن سبب الِكِّْب غري موجود فيه، وهو اجلاه واملال؛  •

 أنه فقري والِكِّْب: رد احلقر واحتقار انلاس. الكِّب َطبْع هل وِجِبلَّة، َيتََكِّبَّ مع
 جعل اهلل بضاعته : أي: جعل احلَِلف باهلل بضاعًة هل؛ لكرثة استعماهل يف ابليع والرشاء. •

 فوائد احلديث:
: )وال جتعلوا اهلل -تعاىل-، قال -سبحانه-اتلحذير من كرثة استعمال احللف يف ابليع والرشاء، واحلث ىلع توقري ايلمني، واحرتام أسماء اهلل  .1

 عرضة أليمانكم(.
 ، وأنه يَُكلرُم َمن أطاعه، وُيْكِرُمه بذلك.-تعاىل-إثبات الالكم هلل  .2
3. . نر نا ال سيما ِمن كبري السر  اتلحذير من جريمة الزر
 اتلحذير من الِكِّْب ال سيما يف حقر الفقري. .4

َشْيِمط زَاٍن, واعئل ُمْسَتْكِِّب, ورجل جعل اهلل 
ُ
ثالثة ال يَُكلرُمهم اهلل, وال يزكيهم, وهلم عذاب أيلم: أ

 يبيع إال بيمينهبضاعته: ال يشرتي إال بيمينه, وال 
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 املصادر واملراجع:
 ه.1424، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، 5راعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد، طاجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للق 

 ه.1422، دار العاصمة، الرياض، 1امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للفوزان، ط
 ه.1424 ، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية،2القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، البن العثيمني، ط

 صحيح اجلامع الصغري، وزياداته لألبلاين، املكتب اإلساليم.
 ه.1415، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 2املعجم الكبري، للطِّباين، حتقيق: محدي بن عبد املجيد السليف، ط

 (5952) الرقم املوحد:
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يهم، وال يَنُظر إيلهم، »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ثالثٌة ال يُكلمهم اهلل يوم القيامة، وال يَُزِكَّ
اب، واَعئِل ُمْستكِّب  «.وهلم عذاٌب أيلم: َشيٌخ َزاٍن، وَمِلٌك كذَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 ثالثة أصناف من انلاس ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال ينظر إيلهم، وال يطهرهم من ذنوبهم، وهلم عذاب أيلم:
 رجل كبري طعن يف السن يزين، وإمام يكذب، وفقري يستكِّب وحيتقر غريه.

___________________________ 
 األخالق < األخالق اذلميمةالفضائل واآلداب < فقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال يزكيهم : ال يطهرهم من اذلنوب، وال يقبل أعماهلم فيمدحهم بها. •
 شيخ : من طعن يف السن. •
 فقري.اعئل :  •

 فوائد احلديث:
 ، ىلع الوجه الالئق به سبحانه، ال كما يتأوهل بعضهم قائاًل ال يكلمهم ال يظهر الرىض عنهم.-تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .1
 الزنا والكذب والكِّب من اذلنوب الكبرية. .2
 إذا وقعت املعصية ممن انتفت عنه دواعيها اكنت أكِّب وأعظم. .3
 ىلع ما يليق جبالهل وعظمته. -سبحانه-إثبات صفة انلظر هلل  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  - 
 ه.1418األوىل، الطبعة  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي  -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 بريوت. -الشافيع، دار الكتاب العريب ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن  -

 (5910) الرقم املوحد:

 يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إيلهمثالثة ال 
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اِن، أو قلما تردان: ادلاعء عند انلداء وعند ابلأس »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن سهل بن سعد  احلديث: ثنتان ال تَُردَّ
 «.ِحنَي يُلِْحُم َبْعُضُه َبْعًضا

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أيضاً بيان دلاعء املجاهد وهو يف املعركة، وفيه  -تعاىل-يف هذا احلديث بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهلل حيث يستجيب اهلل 
 دلاعء املسلم عند األذان وحىت إقامة الصالة. -تعاىل-فضل األذان حيث يستجيب اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أسباب إجابة ادلاعء وموانعهاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ثنتان : دعوتان. •
 ال تردان : يُستجاب فيهما ادلعوة. •
 قَلَّما : من الِقلة. •
 انلداء : األذان. •
 ابلأس : احلرب. •
 ِحنَي يُلِْحُم َبْعُضُه َبْعًضا : يقرتبون ويلتصق حلم بعضهم ببعض. •
 احلديث:فوائد 

 استحباب ادلاعء يف هذين الوقتني ملا هلما من فضيلة اإلجابة. .1
 أنَّ ادلاعء من أقوى األسباب يف دفع املكروه وحصول املطلوب. .2
 أهمية أداء صالة اجلماعة يف املسجد. .3

 املصادر واملراجع:
 .بريوت -سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
 ه.1425الطبعة الرابعة -بريوت-دار املعرفة-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق،حتقيق خليل مأمون شيحا

 ه.1407لرسالة، الطبعة الرابعة عرشة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة ا
 م. 2002 - ـه 1423صحيح أيب داود، للشيخ األبلاين ، مؤسسة غراس، الكويت. الطبعة : األوىل ، 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 ه.1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح 
 (5035) الرقم املوحد:

 ثنتان ال تردان, أو قلما تردان: ادلاعء عند انلداء وعند اِلأس ِحنَي يُلِْحُم َبْعُضُه َبْعًضا
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فقال: السالم  -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: جاء رجل إىل انليب -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن احلَُصنْي  احلديث:
فقال: السالم عليكم ورمحة ثم جاء آخر، « َعرْشٌ »: -صىل اهلل عليه وسلم-عليكم، َفَردَّ عليه ثم َجلس، فقال انليب 

ثم جاء آخر، فقال: السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته، َفَردَّ عليه فجلس، « عرشون»اهلل، َفَردَّ عليه فجلس، فقال: 
 «.ثالثون»فقال: 

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-عليه، ثم جلس فأخِّب انليب فقال السالم عليكم فََردَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
هل عرش حسنات، وهو أجر من جاء بهذه اجلملة يف السالم، وقد يضاعفها اهلل هل إن شاء، ثم جاء آخر فقال: السالم عليكم 

حسنة، ألنه زاد ىلع أن هل عرشين  -صىل اهلل عليه وسلم-فجلس، فأخِّب  -صىل اهلل عليه وسلم-ورمحة اهلل، فََردَّ عليه انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-األول: )ورمحة اهلل( ثم جاء آخر فقال: السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته، فََردَّ عليه فجلس فأخِّب 

 أن هل ثالثني حسنة، وهو آخر صيغ السالم.
___________________________ 

 السالم واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو َُنَيد عمران بن حصني اخلزايع  راوي احلديث:

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

 فوائد احلديث:
 أن القادم يبدأ اجلالسني بالسالم. .1
 أن اثلواب يزداد بقدر السالم. .2
 والرد متفاوتة واألجر متفاوت.مراتب السالم  .3
 تعليم انلاس اخلري وتنبيههم ىلع حتصيل األفضل. .4

 املصادر واملراجع:
 ه1430كنوز رياض الصاحلني ، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  

 بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.        
 ه.1407ه، الطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

 ه.   1426بعة: رشح رياض الصاحلني: تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الط
 ه. 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

 ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب.
 ه.1421غريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل،  مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط

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

 ه.  1395
 ه.1412األوىل،  سنن ادلاريم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، انلارش: دار املغِّن للنرش واتلوزيع، الطبعة:

 (3587) الرقم املوحد:

صَّل -فقال: السالم عليكم, فََردَّ عليه ثم َجلس, فقال انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
 فقال: السالم عليكم ورْحة اهلل, فََردَّ عليه فجلس, فقال: عرشون: عرش, ثم جاء آخر, -اهلل عليه وسلم
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فقال: إين جمهوٌد، فأرسل إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: جاء رجٌل إىل انليبر  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
باحلقر ما عندي إال ماٌء، ثم أرسل إىل أخرى، فقالت مثَل ذلك، حىت قُلَْن لكهن مثَل بعِض نسائِه، فقالت: واذلي بعثك 

: "من يُضيُف هذا الليلَة؟"،  فقال رجٌل -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك: ال واذلي بعثك باحلقر ما عندي إال ماٌء. فقال انليبُّ 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-المرأته: أكِريِم ضيف رسول اهلل  من األنصار: أنا يا رسوَل اهلِل، فانطلَق به إىل رحِله، فقال

ِميهم،  ويف رواية قال المرأته: هل عندك يشٌء؟، فقالت: ال، إال قوَت ِصبيَاين، قال: فَعلرليهم بيشٍء، وإذا أرادوا العشاَء فنوَّ
اَج، وأِريِه أنَّا نَأكُل، فقعدوا وأكَل الضيُف، و ا أصبَح غدا ىلع انليبر وإذا دخَل ضيُفنا فأطِفيئ الرسر صىل -باتا طاويني، فلمَّ

 فقال: "لقد َعِجَب اهلُل من َصِنيِعكما بَضيِفكما الليلَة". -اهلل عليه وسلم
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

إىل بعض أزواجه  -وسلمصىل اهلل عليه -، فقال: إين أجد مشقة وجواع، فأرسل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
فقالت: واهلل ليس عندي إال ماء، فأرسل إىل أخرى فقالت مثلها، وفعل ذلك مع أزواجه لكهن فقلن كما قالت، فقال انليب 

: من يضيف هذا الرجل الليلة؟ فقال رجل من األنصار: أنا أضيفه يا رسول اهلل، ثم انطلق به إىل مزنهل، -صىل اهلل عليه وسلم-
ته: هل عندك يشء نقدمه للضيف، فقالت: ال إال طعام الصبيان، فقال: اشغليهم بيشء، وإذا أرادوا العشاء وقال المرأ

-فنوميهم، وأمرها بإطفاء املصباح، وظن الضيف أنهما يأكالن، فشبع الضيف وباتا غري متعشيني إكراًما لضيف رسول اهلل 
أن اهلل قد  -صىل اهلل عليه وسلم-، أخِّبه الرسول -اهلل عليه وسلمصىل -، فلما أصبح وغدا إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم

عجب من صنيعهما تلك الليلة، والعجب ىلع ظاهره ألنه فعل غريب يتعجب منه، وهو من الصفات الفعلية اليت يثبتها أهل 
 هما تلك الليلة.السنة واجلماعة من غري تشبيٍه وال تمثيٍل، وهو عجب استحسان ال استناكر، استحسن عز وجل صنيع

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 عليه.متفق  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 جمهوٌد : أصابِّن اجلهد، وهو: املشقة واحلاجة وسوء العيش واجلوع. •
 رحله : مزنهل. •
 فعلليهم بيشء : اشغليهم بيشء. •
 الرساج : املصباح. •
 وأريه أنا نأكل : أظهري هل بتحريك األيدي ىلع الطعام، وحتريك الفم واملضغ. •
 طاويني : جائعني. •

 فوائد احلديث:
 وما اكن عليه من شدة العيش وضيقه، وقلة ذات ايلد. -صىل اهلل عليه وسلم-بيان حال رسول اهلل  .1
 فضيلة إكرام الضيف وإيثاره. .2
 احلض ىلع اإليثار. .3
 جواز حتويل الضيف إىل من يكون قادًرا ىلع اإلنفاق عليه وسد حاجته. .4
 .-ريض اهلل عنهما-منقبة هلذا األنصاري وامرأته  .5
 استحباب بيان اإلعجاب ممن فعل حسنا. .6

 فقال: إين َمهود -صَّل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -، دار اعلم الكتبصحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق
د بن حممد نبيه، اإلبانة عن رشيعة الفرقة انلاجية وجمانبة الفرق املذمومة، الرد ىلع اجلهمية، لإلمام عبيداهلل بن حممد بن بطة العكِّبي، حتقيق: الويل

 .ه1418 اثلانية، الطبعة الرياض، –دار الراية 
 ه.1418عبدالرمحن بن قاسم العاصيم وابنه، جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب 

 ه.1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم، لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث
 بريوت.-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة

 يل، دار ابن اجلوزي.بهجة رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلال
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -ة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاس

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 (5911) الرقم املوحد:
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فقال: يا رسول اهلل، إين  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: جاء رجل إىل انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
َ لك اخلرَي َحيْثَُما »قال: زِْديِن، قال: « َوَغَفَر َذْنبََك »قال: زِْديِن قال: « َزَوََّدَك اهلل اتلقوى»أريد َسَفًرا، َفَزورْديِن، فقال:  ويرَسَّ

 «.كنَت 
 حسن غريب. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يريد السفر، فجاء مستأذنًا للسفر طابًلا الزاد؛  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل جاء انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 
 داعًء يكون نفعه اكلزاد، أن يكون زاده امتثال األوامر واجتناب انلوايه.  -صىل اهلل عليه وسلم-فداع هل انليب 

ر طلب الزيادة؛ رجاء اخلري وب يف طلبه الزيادة؛ تطييبا لقلبه، فقال: وغفر  -صىل اهلل عليه وسلم-ركة ادلاعء، فأجابه ثم كرَّ
 ذنبك.

ر طلب الزيادة رجاء اخلري وبركة ادلاعء؛ فما اكن من املصطىف  إالَّ أن ختم هل خباتمة مجيلة  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم كرَّ
ل هل خري   ادلارين يف أي ماكن حل، ويف أير زمان نزل.جامعة للِّب والفالح، فداع هل أن يسهَّ

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةاتلصنيف: 

 األدعية.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 وادلاريم.رواه الرتمذي  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 فزودين : أعطِّن زاًدا، وهو ما أنتفع به يف السفر، واألصل إطالقه ىلع الطعام والرشاب. •

 فوائد احلديث:
 منهم ذلك تطييبا لقلبه.استحباب أن يدعو اإلخوة ألخيهم املسافر بما ورد يف هذا احلديث أو جبوامع اخلري، وأن يزيدوه مىت طلب  .1
 أعظم ما يويص به العبد أخاه املسلم تقوى اهلل. .2
 استحباب االسزتادة من ادلاعء. .3
 استحباب زيادة اخلري باستكثار ادلاعء من أهل الصالح. .4
 يف السفر وإعالمه بذلك . -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب استئذان الرسول  .5
 .-صىل اهلل عليه وسلم هلم-داعء الرسول ىلع  -ريض اهلل عنهم -حرص الصحابة  .6

 املصادر واملراجع:
 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل  

 ت.حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريو
سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 

 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 
 ه.1425ا: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن به

 ه.1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
 ه.1412 واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغِّن للنرش

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرشة  
 م.1977 -الطبعة: اثلاثلة  -بريوت  -املكتب اإلساليم -حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين-اللكم الطيب/تيق ادلين ابن تيمية 

 (3492) الرقم املوحد:

فقال: يا رسول اهلل, إين أريد سفرًا, فزودين, فقال: زودك اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
 اتلقوى
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فقال: يا رسول اهلل، أَصبُْت  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب مرفواعً: جاء رجل إىل  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
، وحُضت الصالة، فصىل مع رسول اهلل  ِقْمه يلعَّ

َ
ا، فَأ ا قَض الصالة، قال: يا رسول اهلل،  -صىل اهلل عليه وسلم-حًدَّ فلمَّ

ا فأقم يفَّ كتاب اهلل. قال:   «.قد ُغِفر لك»ال: ؟ قال: نعم. ق«هل َحَُضَْت َمَعنَا الصالة»إين أَصبُْت َحدًّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 جاء رجل فقال: يا رسول اهلل، إين فعلت شيًئا يوجب احلد، فأقمه يلع: أي: احلد، واملراد به حكم اهلل. 
قال أنس )ولم يسأهل عنه(: ولم يسأل عنه أي: لم يسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الرجل عن موجب احلد ما هو؟  قيل: 

 ألنه عليه الصالة والسالم عرف ذنبه وغفرانه بطريق الويح. 
وانرصف عنها قام وحُضت الصالة فصىل مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : أي: إحدى الصلوات أو العرص فلما أداها 

الرجل فقال: يا رسول اهلل، إين أصبت حدا فأقم يف. أي: يف حيق كتاب اهلل : أي: حكم اهلل من الكتاب والسنة، واملعىن: 
اعمل بما دل عليه يف شأين من حد أو غريه، قال صىل اهلل عليه وسلم: "أليس قد صليت معنا؟"  قال: نعم، قال: " فإن اهلل قد 

 و حدك " شك من الراوي أي: سبب حدك. غفر لك ذنبك، أ
واملراد باحلد العقوبة الشاملة للتعزير، وحيتمل أن يكون غريه، وليس املراد باحلد حقيقته االصطالحية، اكلزَن ورشب 
اخلمر، وهو ما أوجب عقوبة مقدرة، وحكمة كونه عليه الصالة والسالم لم يسأهل عنه أنه علم هل نوع عذر، فلم يسأهل عنه 

 ال يقيمه عليه، إذ لو أعلمه لوجب عليه إقامته عليه وإن تاب ؛ ألن اتلوبة ال تسقط احلدود إال حد قاطع الطريق لآلية، حىت
 وكذا حد زنا اذليم إذا أسلم.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبةاتلصنيف: 

 احلدود.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

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

 معاين املفردات:
احلدود ال تسقط بالصالة، وال أصبت حدا : معصية توجب اتلعزير، وليس املراد احلد الرشيع احلقييق كحد الزنا واخلمر وغريهما، فإن هذه  •

 جيوز لإلمام تركها.
 املغفرة : اتلجاوز عن اذلنب والسرت. •
 الصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم. •

 فوائد احلديث:
 أن من وقع يف معصية فقد أصاب حدا من حدود اهلل. .1
 اذلنوب.أن الصالة مكفرة لصغائر  .2
 رغبة الصحابة يف تطهري أنفسهم من آثار اذلنوب يف ادلنيا. .3
 املبادرة يف اتلوبة من املعايص. .4
 فيه يرس الرشيعة اإلسالمية ورمحتها بامللكفني. .5
 ء إال شانه(.بأهل املعايص، وقذ قال صىل اهلل عليه وسلم: )لم يكن الرفق يف يشء إال زانه وما نُزع من يش -صىل اهلل عليه وسلم-رفق انليب  .6
 فيه السرت ىلع العايص اتلائب؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم لم يعزره ، بل ولم يستفصل منه. .7
 أن اتلائب من اذلنب كمن ال ذنب هل. .8
 أن صغائر اذلنوب ال حدَّ فيها. .9
، ولو اكنت توجب احلَدَّ ملا تركه  .10  .-تعاىل-؛ ألن ذلك من حق اهلل -ليه وسلمصىل اهلل ع-أن ما وقع فيه هذا الصحايب معصية ال توجب احلَدَّ

 فقال: يا رسول اهلل, أصبت حًدا, فأقمه لَعَّ  -صَّل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
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 أن الشيطان حريص ىلع غواية بِّن آدم. .11
قد يقع منهم أحيانا معايص، ويه ظلم انلفس، لكنهم ال يرصون عليها، بل يذكرون اهلل عقب وقوعها،   -ولو يف زمن الويح-أن الصاحلني .12

 فيستغفرونه ويتوبون إيله منها
 املصادر واملراجع:

د اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، عب أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ي صحيح ابلخار - 
 ه.1422

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1430الطبعة األوىل -رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
ادلكتور حممد األمحدي أبو حتقيق:  -جامع العلوم واحلكم يف رشح ْخسني حديثاً من جوامع اللكم  عبد الرمحن بن بن رجب بن احلسن احلنبيل  -

 م. 2004 - ـه 1424انلور دار السالم للطباعة والنرش واتلوزيع الطبعة: اثلانية، 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن  -

 (3658) الرقم املوحد:
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 «.َيُعوُدين، ليس بَِراكٍب َبْغل وال بِْرَذْون -صىل اهلل عليه وسلم-انليبُّ جاءين »قال:  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يزوره ماشًيا، ولم  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث أنه مرض فجاءه انليبُّ  -ريض اهلل عنهما-خيِّب جابر بن عبد اهلل 
 يكن راكًبا فرًسا وال بغاًل.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب عيادة املريضاتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < تواضعه صىل اهلل عليه وسلم
 األخالق.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يعودين : يزورين وأنا مريض. •
 َبْغل : حيوان أهيل للركوب واحلمل، أبوه محار وأمه فرس. •
 بِْرَذْون : نوع من اخليل غري عريب. •

 فوائد احلديث:
 يكون العائد ماشيًا.استحباب عيادة املريض، وجواز أن  .1
 من اتلواضع واحلب ألصحابه. -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه انليب  .2
 .-ريض اهلل عنهما-احلديث فيه منقبة جلابر بن عبد اهلل  .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1422الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(،  - 
ة النرش: اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سن -

 ه.1417
بعة الكِّبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين املرصي، انلارش: املط -

 ه. 1323
 م. 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل،  -
 م.2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -مكتبة الرشد، الرياض رشح صحيح ابلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم يارس بن إبراهيم، نرش: -
 بريوت –املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي، أبو العباس، املكتبة العلمية  -
 .بريوت –فورى، دار الكتب العلمية حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املبارك -

 (10971) الرقم املوحد:

 يعودين, ليس براكب بغل وال بِْرَذون -صَّل اهلل عليه وسلم-جاءين انليب 
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ٍة آنِيَتُهما، وما فيهما، وَجنَّتاِن ِمن َذَهٍب »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري  احلديث: َجنَّتاِن ِمن ِفضَّ
ياُء ىلع وجِهه يف َجنَّة َعْدنٍ   «.آنِيَتُهما، وما فيهما، وما بني القوِم وبني أْن ينظروا إىل ربرهم إالَّ رِداُء الِكِّْبِ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ا ومعىن، حيث يكون بناؤها من اذلهب، وأوانيها  احلديث يدل ىلع تفاوت منازل اجلنة ودرجاتها، فبعضها أىلع من بعض حسًّ
 من اذلهب، وبعضها يكون بناؤها من الفضة، وأوانيها من الفضة، ومعلوم أن اذلهب هو أىلغ املعادن وأنفسها دلى املخاطبني

ذن 
ُ
بالقرآن عند نزوهل، وجيوز أن يكون فيها ما هو أىلع من اذلهب وأرفع؛ ألن اهلل  تعاىل أخِّب أن فيها ما ال عني رأته، وال أ

 احلديث...« ِجنان الفردوس أربع، ثنتان من ذهب »سمعته، وال خطر ىلع قلب برش، وقع يف أول بعض روايات هذا احلديث: 
فيه اتلرصيح بقرب نظرهم إىل ربهم، « ن ينظروا إىل ربهم إال رداء الكِّبياء ىلع وجهه يف جنة عدنوما بني القوم وبني أ»قوهل: 

َمهم ويزيد يف كرامتهم رفع رداء الكِّبياء عن وجهه فنظروا إيله.  فإذا أراد تعاىل أن ُينَعر
غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال وأهل السنة يثبتون رداء الكِّبياء هلل تعاىل، ورؤية املؤمنني لربهم يف اجلنة، من 

 تعطيل، كما يثبتون هل وجًها يليق جبالهل، وال جيوز تأويل يشء من ذلك ورصفه عن ظاهره، كما هو مذهب السلف الصالح.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 
 نعيم اجلنة.رعية األخرى: موضواعت احلديث الف

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 آنيتهما : مفردها: إناء، وهو واعء للطعام أو الرشاب. •
 ومنازهلا.جنة عدن : عدن أي إقامة، وهو اسم من أسماء اجلنة  •

 فوائد احلديث:
 تفاوت منازل اجلنة ودرجاتها. .1
ال فيه وصُف اهلل تعاىل بأن الكِّبياء رداؤه، ويه كسائر صفاته، تثبت ىلع ما يليق به، وجيب أن يؤَمن بها ىلع ما أفاده انلص دون حتريف و .2

 تعطيل.
 ينظرون إيله تعاىل من فوقهم.فيه ديلل ىلع فضل جنة عدن، وعلوها، ومن الزم ذلك علو اهلل تعاىل؛ ألنهم  .3
 إثبات الوجه هلل تعاىل من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل. .4
 إثبات رؤية املؤمنني لربهم يف اجلنة. .5
 إثبات صفة الكِّب والكِّبياء هلل تعاىل  ويه صفٌة ذاتيٌة خِّبيٌَّة ثابتٌة هلل َعزَّ وجلَّ بالكتاب والسنة. .6

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

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكِّبى األمريية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن حممد بن 

 ه. 1323مرص، الطبعة: السابعة، 
 ه. 1405رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري، لعبد اهلل بن حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 

 م. 2008 - ـه 1429ملعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، معجم اللغة العربية ا
اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ،  قَّ  م. 2006 - ـه 1426صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ

 (8316) الرقم املوحد:

جنتان من فضة آنيتهما, وما فيهما, وجنتان من ذهب آنيتهما, وما فيهما, وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل 
 جنة عدنربهم إال رداء الكِّبياء ىلع وجهه يف 
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ُحِجبت انلار بالشهوات، وُحجبت »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 متفق عليه وهذا لفظ ابلخاري.«بالَماَكرهاجلنة 

ت»ويف رواية هلما:   «.ُحِجبت»بدل « ُحفَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 معىن احلديث: أن الطريق املوصلة إىل اجلنة حمفوف بأمور يكرهها اإلنسان؛ ألن األصل يف انلفس أنها تميل إىل الراحة. 
وهكذا انلار ال يدخلها إال إذا هتك ما بينه وبينها بارتكاب املحرمات وابلعد عن الطااعت، فمن هتك احلجاب وصل إىل 
املحجوب، فهتك حجاب اجلنة باقتحام املاكره وهتك حجاب انلار بارتكاب الشهوات، فأما املاكره فيدخل فيها االجتهاد يف 

اقها وكظم الغيظ والعفو واحللم والصدقة واإلحسان إىل املِسء والصِّب عن العبادات واملواظبة عليها والصِّب ىلع مش
 الشهوات وحنو ذلك. 

فانلفس قد تكره املواظبة ىلع الصالة؛ ألجل ما فيها من بذل اجلهد وقطع ما تهواه انلفس من أمور ادلنيا، قد تكره اجلهاد 
ري ذلك من الطااعت، فإذا كرس اإلنسان شهوته وخالف ما قد تكره الصدقة باملال؛ ألن انلفس جمبولة ىلع حب املال، وغ

 تهواه نفسه، بامتثال األوامر واجتناب انلوايه، اكن ذلك: سبًبا دلخول اجلنة وابلعد عن انلار. 
وأما الشهوات اليت انلار حمفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات املحرمة اكخلمر والزنا وانلظر إىل األجنبية والغيبة واستعمال 
املاليه وحنو ذلك، وأما الشهوات املباحة فال تدخل يف هذه لكن يكره اإلكثار منها خمافة أن جير إىل املحرمة أو يقِس 

 القلب أو يشغل عن الطااعت أو حيوج إىل االعتناء بتحصيل ادلنيا.
___________________________ 

 وانلارالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 حجبت : بمعىن حفت: أي بينه وبينها هذا احلجاب فإذا فعله دخلها. •
 تعاطيه.الشهوات : ما يستذل من أمور ادلنيا مما منع الرشع من  •
ملاكره املاكره : ما أمر امللكف بمجاهدة نفسه فيه فعال وتراك، اكإلتيان بالعبادات ىلع وجهها، واجتناب املنهيات قوال وفعال، وأطلق عليها ا •

 ملشقتها ىلع العامل وصعوبتها عليه.
 حفت : أحيطت. •

 فوائد احلديث:
 حىت تراه انلفس حسنا فتميل إيله.سبب الوقوع يف الشهوات هو تزيني الشيطان املنكر والقبيح،  .1
قد تكره انلفس اليشء مع ما فيه من اخلري الكثري، قال تعاىل: )كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعىس أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم  .2

 وعىس أن حتبوا شيئا وهو رش لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون(.
 ومألوفاتها. ال بد من جماهدة هوى انلفس وفطامها عن شهواتها، .3
 اجلنة وانلار موجودتان خملوقتان. .4

 ُحِجبت انلار بالشهوات, وُحجبت اجلنة بالَماَكره



 

258 
 

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

 ه.1422
 ه.1417ؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد ف -
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –ج، أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي، دار إحياء الرتاث العريب املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجا -
 ه.1425ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة،  -
 ه.1418الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، بهجة انلاظرين رشح رياض  -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،  -

 (3702) الرقم املوحد:
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ُحْرَمُة نساء املجاهدين ىلع »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن بريدة  احلديث:
َهاتِِهم، ما من رَُجٍل من  مَّ

ُ
الَقاِعِدين خَيِْلف رُجال من املجاهدين يف أهله، َفيَُخونُُه فيهم إال وقَف هل الَقاِعِدين َكُحْرَمِة أ

ما »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم اتلفت إيلنا رسول اهلل « يوم القيامة، فيأخذ من حسناته ما شاء حىت يَْرىض
 «.ظنَّكم؟
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ىلع غريها من الرجال األجانب ويزداد األمر ُحْرَمة يف نساء املجاهدين اذلين خرجوا للجهاد  األصل أن املرأة األجنبية حترم
 وتركوا نساءهم خلفهم، وائتمنوا املقيمني عليهن. -تعاىل-يف سبيل اهلل 

مهاتهم فالواجب عليهم احلذر من أن يقعوا يف أعراضهم، ال خبلوة وال نظر وال الكم فاحش؛ ألنهن يف اتلحريم َكُحرمة أ
أن ىلع اإلنسان أن يقوم بما جيب هلم وال خيونه فيهم ال بأن ينظر أو حياول أن يقع  -صىل اهلل عليه وسلم-عليهم، فبني انليب 

 يف أمر حمرم، وال يف أن ُيَقرصر فيما هو مطلوب منه من الراعية والعناية وإيصال اخلري إيلهم ودفع األذى عنهم.
ين خَيِْلف رُجال من املجاهدين يف أهله، َفَيُخونُُه فيهم إال وَقف هل يوم القيامة، فيأخذ من حسناته ما "ما من رَُجٍل من الَقاِعدِ 

يمكن املجاهد  -تعاىل-شاء حىت يَْرىض" واملعىن : أن من جترأ ىلع نساء املجاهدين حال غيبتهم وخانهم يف نسائهم، فإن اهلل 
 خلائن ما شاء حىت يرىض وتقرَّ عينه.منه يوم القيامة؛ فيأخذ املجاهد من حسنات ا

: "فما ظنكم؟" أي: فما تظنون يف رغبة املجاهد يف أخذ حسناته واالستكثار منها يف ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-ثم قال 
 املقام؟ أي ال يبىق منها يشء إال أخذه.

___________________________ 
 األخالق اذلميمةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < اتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد
ْسليَِمَّ  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-بَُريَْدة بن احلَُصيب األ

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

 معاين املفردات:
 ويقوم عنه حبواجئهم.خَيِْلُف رُجاًل : يكون خليفة عنه وقت غيابه  •
 فيخونهم : بداًل من القيام حبواجئهم يتعرض بهم بالسوء من انلظر أو الالكم أو حماولة الفاحشة. •

 فوائد احلديث:
 احلضُّ ىلع اتلاكفل بني املسلمني وحرص لك منهم ىلع سالمة اآلخرين. .1
املجاهدين يقومون بنرصة ادلين ويدافعون عن القاعدين، فال جيوز اتلحذير من اخليانة ويشتد ذلك يف حقر املجاهدين يف سبيل اهلل؛ ألن  .2

 لقاعد أن يتعرض لنسائهم بوجه من الوجوه مستغاًل غياب الزوج.
 يعاقب املعتدي ىلع نساء املجاهدين بعرض حسناته يوم القيامة ىلع ذلك املجاهد يلأخذ منه ما شاء. .3
 عن أهليهم. ِحيطة اإلسالم ىلع سالمة أمن املجاهدين والغائبني .4
د من ينتهكها بأشد العقوبات. .5  فيه ِعظم فضل املجاهدين وأن الرشع قد َحىم أعراضهم حال غيبتهم وتوعَّ
 ثبوت القصاص بني اخلالئق يوم القيامة. .6

َهاتِِهم مَّ
ُ
 ُحْرَمُة نساء املجاهدين ىلع الَقاِعِدين َكُحْرَمِة أ
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 املصادر واملراجع:
 ه 1407ابعة عرش  ـهالطبعة الر 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  

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

 ه1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
 محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن

 (8901) الرقم املوحد:



 

261 
 

: »قال: -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-أيب هريرة عن  احلديث: حقُّ الُمسلِم ىلع الُمسلِم ْخسٌّ
عوة، وتَشميُت العاِطس  «.ردُّ السالم، وِعَياَدُة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة ادلَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صىل اهلل عليه -املسلم ىلع أخيه املسلم، وحقوق املسلم ىلع أخيه كثرية، لكن انليب يف هذا احلديث بيان بعض حقوق 
عن  -ريض اهلل عنه-أحياناً يذكر أشياء معينة من أشياء كثرية؛ عناية بها واحتفاء بها، فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة  -وسلم

س: رد السالم" يعِّن: إذا سلم عليك فرد عليه، ويف أنه قال: "حق املسلم ىلع املسلم ْخ -صيل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 احلديث اآلخر"حق املسلم ىلع املسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه".

فهذه احلقوق من قام بها يف حقَّ املسلمني ىلع وجهها، اكن قيامه بغريها أوىل، وحصل هل أداء هذه الواجبات واحلقوق اليت فيها 
  إذا احتسب ذلك عند اهلل.اخلري الكثري واألجر العظيم من اهلل

 فأول هذه احلقوق: "إذا لقيته فسلم عليه" ويف احلديث اآلخر "ردُّ السالم".
احلق اثلاين: عيادة املريض إذا مرض وانقطع عن انلاس يف بيته أو يف املستشىف أو غريهما، فإن هل حقاً ىلع إخوانه املسلمني 

 يف زيارته.
سواء يف -ائز وتشييعها، فإن من حق املسلم ىلع أخيه أن يتبع جنازته من بيته إىل املصىل أما احلق اثلالث: فهو اتباع اجلن

 إىل املقِّبة. -املسجد أو يف ماكن آخر
 احلق الرابع: إجابة ادلعوة، فمن حق املسلم ىلع أخيه إذا داعه أن جييبه. 

ريح املحتقنة يف أجزاء بدن اإلنسان، يرس اهلل احلق اخلامس: تشميت العاطس: ذلك أن العطاس نعمة من اهلل؛ خلروج هذه ال
هلا منفذاً خترج منه فيسرتيح العاطس، فرشع هل أن حيمد اهلل ىلع هذه انلعمة، ورشع ألخيه أن يقول هل: "يرمحك اهلل"، وأمره 

 .أن جييبه بقوهل: "يهديكم اهلل ويصلح بالكم"، فمن لم حيمد اهلل لم يستحق التشميت، وال يلومن إال نفسه
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذاناتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العطاس واتلثاؤب

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب عيادة املريض
 -ريض اهلل عنه-ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 حق املسلم : األمر الواجب املتعني. •
 تشميت العاطس : التشميت: ادلاعء باخلري والِّبكة. •
 عيادة املريض : زيارته. •
 فقط ظاهراً وباطناً. -اهلل عليه وسلَّمصىلَّ -املسلم : اإلسالم: وهو االستسالم هلل برشيعة انليب  •

 فوائد احلديث:
 بيان حق املسلم ىلع املسلم، فمنها: واجب، ومنها: مندوب، وخيتلف ذلك باختالف األحوال واألشخاص. .1
 ردُّ السالم فرض عني إذا اكن الُمسلَّم عليه واحًدا، وفرض كفاية إذا اكنوا مجيًعا. .2
 عيادة املريض فرض كفاية. .3

عوة, وتَشميُت  : ردُّ السالم, وعيادة املريض, واتباع اجلنائز, وإجابة ادلَّ حقُّ الُمسلِم ىلع الُمسلِم ْخسٌّ
 العاِطس
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 ازة فرض كفاية، وهو تشييعها من حملها أو حمل الصالة إىل ماكن دفنها.اتباع اجلن .4
 إجابة ادلعوة إىل ويلمة العرس برشوطها املقررة يف كتب الفقه واجبة، ويف سائر الوالئم سنة مؤكدة. .5
كفاية ىلع اجلماعة، وقال آخرون: تشميت العاطس بعد أن حيمد اهلل، قال بعض العلماء: إنه واجب وجوباً عينياً إن لم يكن غريه، ووجوب  .6

 إنه مستحب.
 عظمة اإلسالم يف توثيق عرى األخوة واملحبة بني املسلمني. .7
 ال جيوز تشميت العاطس، وال رد السالم، واإلمام خيطب؛ ألن الًك منهما الكم، والالكم حمرم يف اخلطبة. .8

 املصادر واملراجع:
 ه.1430ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل، كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من  

 م.  1997 - ـه1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، 
 ه.                                  1407وت، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بري

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
ه، 1428ألوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: ا

 م.2007
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 ه.1417عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حققه ورقمه حممد فؤاد 

عة: األوىل، بهجة قلوب األبرار، عبد الرمحن بن نارص آل سعدي، حتقيق: عبد الكريم بن رسيم ال ادلريِّن، انلارش: مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع، الطب
 ه.1422

 (3706) الرقم املوحد:
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ْسَفارِه،  -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: بينما رسوُل اهلل -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن احلصني  احلديث:
َ
يف بعض أ

ُخُذوا ما عليها »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل وامرأة من األنصار ىلع ناقة، فَضِجَرْت فلََعنَتَْها، فسمع ذلك 
ينر أراها اآلن تميش يف انلاس ما َيْعِرُض هلا أحد".«وَدُعوَها؛ فإنها َملُْعونَةٌ 

َ
 ، قال عمران: فَكأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بعري هلا فتعبت منها وسأمت فقالت: لعنك اهلل، أن: امرأة من األنصار اكنت ىلع  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 
 فأمر أن يؤخذ ما عليها من الرحل واملتاع، ثم ترصف، فإنها قد لعنت. -صىل اهلل عليه وسلم-فسمع ذلك انليب 

 -صىل اهلل عليه وسلم-: فلقد رأيتها أي انلاقة تميش يف انلاس ال يتعرض هلا أحد؛ ألن انليب -ريض اهلل عنه-قال عمران  
 أمر أن ترصف.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت < املنايه اللفظية وآفات اللساناتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو َُنَيد عمران بن حصني اخلزايع  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فضجرت : ضاقت وغضبت. •
 خذوا ما عليها : أي ما عليها من املتاع. •

 فوائد احلديث:
 الزجر عن اللعن حىت يف حق احليوانات. .1
 الصِّب ىلع احليوان واإلحسان إيله. .2
 ذلك تعزيراً للمرأة اليت لعنت هذه ادلابة ويه ال تستحق. -صىل اهلل عليه وسلم-فعل انليب  .3

 اجع:املصادر واملر
 م.2007، 1رياض الصاحلني للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، ط -1 
 م.1987، 1نزهة املتقني رشح رياض الصاحني: رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط -2
 م.2009، 1كنوز رياض الصاحلني، املجلس العليم كنوز دار إشبيليا، الرياض، ط -3
 لم بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مس -4
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، مؤسسة ابن عثيمني اخلريية، مدار الوطن للنرش، الرياض، ط -5

 (6987) الرقم املوحد:

 خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة
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خرج ثالثُة َنَفٍر يمشون فأصابهم »، قال: -صىل اهلل عليه وسلم-، عن انليب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث:
ت عليهم َصْخرٌة، قال: فقال بعُضهم  بلعض: ادعوا اهلَل بأفضِل َعَمٍل َعِملتموه، الَمَطر، فَدَخلوا يف اغٍر يف جبَل، فاحْنَطَّ

يجء فأْحِلب فأيجء باحِلالب، فآيت به 
َ
ْرىع، ثم أ

َ
فقال أحُدهم: امهللَّ إين اكن يل أبََواِن َشيْخاِن كبريان، فكنُت أخرج فَأ

بَْية وأهيل وامرأيت، فاحتَبَسُت يللة، فجئُت فإذا هما نائمان وِقَظهما، أبويَّ فيرَْشبان، ثم أِسيِقَ الصر
ُ
، قال: فكرهُت أن أ

بَهما، حىت طلَع الفجر، امهلل إن كنَت َتْعلَُم أينر فعلُت ذلك ابْت
ْ
يب وَدأ

ْ
بية َيتََضاَغْون عند رِْجيل، فلم يزل ذلك َدأ غاء والصر

حبُّ امرأًة وجِهك، فافُرْج عنا فُرْجة نرى منها السماء، قال: َفُفِرج عنهم، وقال اآلخر: امهلل إن كنَت تعلم أين ك
ُ
نُت أ

ِمن بنات عيم كأَشدر ما حُيبُّ الرجُل النساء، فقالت: ال تَنال ذلك منها حىت تعطيها مائة دينار، فَسعيُْت فيها حىت 
ه، فقمُت وتركتُها، فإن كنَت تْعلَم أينر  علُت فمَجَعتُها، فلما َقَعدُت بنْي رِجليْها قالت: اتِق اهلل وال َتُفضَّ اخلاَتَم إال حبقر

، وقال اآلخر: امهلل إن كنَت تْعلَم أين اْستَأَجْرُت أجريً  ا ذلك ابتغاء وجِهك، فافُرْج عنا فُرَْجة، قال: فُفِرج عنهم اثلُّلُثنْيِ
ىَب ذاك أْن يأُخَذ، فَعَمدُت إىل ذلك الَفَرق فزرعتُه، حىت اشرتيُت منه بقًرا وراِعيها، ثم جاء 

َ
بَفَرق من ُذَرة فأْعطيتُه، وأ

، فقلُت: انطلْق إىل تلك ابلقر وراِعيها فإنها لك، فقال: أتستْهِزئ يب؟ قال: فقلت: ما ف قال: يا عبد اهلل أْعِطِّن َحيقر
 «.أستهزئ بك ولكنها لك، امهلل إن كنَت تعلم أينر فعلُت ذلك ابتغاء وجهك، فافُْرْج عنا فُكِشف عنهم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

خرج ثالثة من انلاس يمشون فأمطرت عليهم السماء، فدخلوا يف اغر يلحتموا به من شدة املطر، فوقعت صخرة فسدت باب 
الغار، فقال بعضهم بلعض: ادعوا اهلل بأفضل عمل عملتموه؛ لعل اهلل أن يفرج عنكم ويزيل هذه الصخرة، فقال أحد 

وكنت أخرج إىل املرىع فأرىع إبيل، ثم أيجء من املرىع، فأحلب إبيل، فأيجء  اثلالثة: امهلل إنه اكن يل أب وأم كبريان يف السن،
باللنب فآيت به أيب وأيم فأناوهلما إياه فيرشبان، ثم أسيق أوالدي الصغار وزوجيت وبقية أهيل من أخ وأخت، فتأخرت يللة من 

ت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، وأكره أن الليايل بسبب أمر عرض يل، فإذا أيب وأيم نائمان، فحلبت كما كنت أحلب، فقم
أسيق أوالدي وأهيل قبلهما، واكن أوالدي يبكون ويرصخون من شدة اجلوع عند رجيل، فلم يزل ذلك شأين وشأنهما حىت طلع 
الفجر واستيقظا فسقيتهما ثم سقيت أوالدي، فامهلل إن كنَت تعلم أين فعلت ذلك طلبًا ملرضاتك، فأزح عنا هذه الصخرة 

 قليال حىت نرى السماء، ففرج اهلل عنهم فرجة رأوا منها السماء. 
وقال اثلاين: امهلل إين كنت أحب أمرأة من بنات عيم حبًَّا شديًدا، فراودتها عن نفسها فامتنعت مِّن إال أن أعطيها مائة 

لت املائة دينار، ثم أعطيتها هلا، فلما تمكنت منها وقعدت بني رجليها،  قال ت يل: خف اهلل وال ترتكب احلرام، دينار، فحصَّ
وال تُزل بكاريت إال باحلالل، فقمت من بني رجليها وتركتها، ولم أفعل بها شيئا، فامهلل إن كنَت تعلم أين فعلت ذلك طلبا 

 ملرضاتك، فأزح عنا من هذه الصخرة، ففرج اهلل عنهم ثليث املوضع اذلي عليه الصخرة.
عطيه ستة عرش رطال من اذلرة، فلما انتىه من عمله، أعطيته وقال اثلالث: امهلل إين 

ُ
استأجرُت أجرًيا يلعمل يل عمال ىلع أن أ

أجره فامتنع أن يأخذه، فأخذت اذلرة فزرعتها، ولم أزل أزرعها وأبيعها حىت اشرتيت منها بقرا وراعيها، ثم جاء األجري بعد 
تلك ابلقر وراعيها فإنها لك فخذها مجيًعا. فقال األجري: أتسخر مِّن؟  مدة فقال: يا عبد اهلل أعطِّن حيق. فقلت: انطلق إىل

فقلت: إين ال أسخر منك، ولكنها لك، فامهلل إن كنَت تعلم أين فعلت ذلك طلبا ملرضاتك، ففرج عنا هذه الصخرة، ففرج 
 اهلل عنهم ما بيق من باب املغارة، فخرجوا منها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادليناتلصنيف: 

 نفر يمشون فأصابهم املطر, فدخلوا يف َغر يف جبل, فاحنطت عليهم صخرةخرج ثالثة 
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 السرية واتلاريخ < اتلاريخ < قصص وأحوال األمم السابقة
 اإلخالص. -ابليوع  -العفة  -ادلاعء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 خاري.صحيح ابل مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 احِلالب : اإلناء اذلي حُيلب فيه. •
 احتبست : تأخرت. •
 َيتََضاَغْون : يصيحون ويبكون. •
يب : شأين. •

ْ
 َدأ
 ابتغاء وجهك : طلبًا ملرضاتك. •
 فُرْجة : شق. •
 ال َتُفضَّ اخلاَتَم : ال تزل ابلاكرة إال باحلالل. •
 الراء، مكيال يسع ستة عرش رطال.فََرق : بفتح الفاء والراء بعدها قاف، وقد تسكن  •
ىَب : امتنع. •

َ
 أ
 َعَمدُت : قصدت. •

 فوائد احلديث:
 فضل بر الوادلين وفضل خدمتهما وإيثارهما ىلع من سواهما من األوالد والزوجة، ووجوب انلفقة عليهما. .1
 فضل العفاف واالنكفاف عن املحرمات بعد القدرة عليها. .2
 فضيلة أداء األمانة. .3
 ن مال غريه واتلرصف فيه بغري إذن مالكه، ويتوقف صحته ىلع إجازة املالك بعد ذلك.جواز بيع اإلنسا .4
 جواز اإلجارة بالطعام. .5
 قبول اتلوبة، وأن من صلح فيما بيق غفر هل ما سبق، وأن من هم بسيئة فرتكها ابتغاء وجهه كتب هل أجرها. .6
 .-تعاىل-يستحب ادلاعء يف حال الكرب واتلوسل بصالح العمل إىل اهلل  .7
 إثبات كرامات األويلاء والصاحلني. .8
 يف مثلها. -صىل اهلل عليه وسلم-اإلخبار عن متقديم األمم وذكر أعماهلم لرتغيب أمته  .9
 ىلع لك يشء قدير. -سبحانه-حيث أمر هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنهم، واهلل  -عز وجل-بيان قدرة اهلل  .10
 ادلاعء؛ فإنه سمع داعء هؤالء واستجاب هلم. أن اهلل تعايل سميع .11
 أن اإلخالص من أسباب تفريج الكربات. .12
 رشع من قبلنا رشع نلا ما لم ينكره الرشع. .13

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  - 
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -
 .بريوت –عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -
 حممود حممد الطنايح. -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -تبة العلمية انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املك -
 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  -
 ه. 1428 - 1422الطبعة: األوىل،  الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع،  حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي، -
: الطبعة، بلنان –ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد ابلكري، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، بريوت  -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،
 (10417) الرقم املوحد:
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 ما: فقال املسجد، يف َحلَْقةٍ  ىلع -عنه اهلل ريض- معاوية خرج: قال -عنه اهلل ريض–عن أيب  سعيد اخلدري  احلديث:
ْجلََسكم؟

َ
م ل إينَّ  أما: قال ذاك، إال أجلسنا ما: قالوا ذاك؟ إال أْجلََسُكم ما آهلل: قال اهلل، نذكر جلسنا: قالوا أ

: إنَّ رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-استَْحِلْفُكم ُتْهَمًة لكم، وما اكن أحد بمزنليت من رسول اهلل  أقَلَّ عنه حديثاً ِمِّنر
ْجلََسكم؟»من أصحابه فقال:  َخَرَج ىلع َحلَْقةٍ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

َ
قالوا: جلسنا نذكر اهلل وحَنَْمُدُه ىلع ما « ما أ

أما إينَّ لم »قالوا: واهلل ما أجلسنا إال ذاك، قال: « آهلل ما أْجلََسُكم إال ذاك؟»َهَدانا لإلسالم؛ وَمنَّ بِِه علينا، قال: 
 «.بَايِه بكم املالئكةأستحلفكم ُتْهَمًة لكم، ولكنه أتاين جِّبيل فأخِّبين أن اهلل يُ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وهو ما رواه أبو سعيد اخلدري عن معاوية -عز وجل-هذا احلديث من األحاديث اليت تدل ىلع فضيلة االجتماع ىلع ذكر اهلل 
ريض اهلل -نذكر اهلل، فاستحلفهم أنه خرج ىلع حلقة يف املسجد فسأهلم ىلع أي يشء اجتمعوا، فقالوا:  -ريض اهلل عنهما-

أنهم ما أرادوا جبلوسهم واجتماعهم إال اذلكر، فحلفوا هل، ثم قال هلم: إين لم أستحلفكم تهمة لكم وشاكًّ يف صدقكم،  -عنه
 يبايه بهم املالئكة، فيقول -عز وجل-خرج ىلع قوم وذكر مثله، وأخِّبهم أن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-ولكِّن رأيت انليب 

مثال: انظروا إىل عبادي اجتمعوا ىلع ذكري، وما أشبه ذلك، مما فيه املباهاة، ولكن ليس هذا االجتماع أن جيتمعوا ىلع اذلكر 
من موعظة وذكرى أو يتذكرون نعمة اهلل عليهم بما أنعم  -تعاىل-بصوت واحد، ولكن يذكرون أي يشء يذكرهم باهلل 

، فيكون يف هذا -عز وجل-ألمن، وما أشبه ذلك، فإن ذكر نعمة اهلل من ذكر اهلل عليهم من نعمة اإلسالم واعفية ابلدن وا
 ديلل ىلع فضل جلوس انلاس يلتذاكروا نعمة اهلل عليهم.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلماتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر
 املكث يف املسجد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َحلَْقٍة : لك يشء مستدير خايل الوسط ويقصد به هنا جملس العلم واذلكر. •
 .-تعاىل-مستحلًفا باهلل آهلل : يسأهلم  •
 ُتْهَمًة لكم : شاكً يف صدقكم. •
 َمنَّ : أنعم وأعطى. •
 ُيبَايِه : ُيَفاِخر. •

 فوائد احلديث:
 يف تبليغ العلم. -صىل اهلل عليه وسلم-وحرصه ىلع االقتداء برسول اهلل  -ريض اهلل عنه-فضل معاوية  .1
 جواز االستحالف من غري تهمة للتنبيه ىلع أهمية اخلِّب. .2
 ل جمالس اذلكر والعلم وأن اهلل حيبها ويبايه بها املالئكة.فض .3
 ، ولكنها غري متعبد بتالوتها وإنما بالعمل بأحاكمها.-عليه الصالة والسالم-السنة ويح اكلقرآن اكن يزنل بها جِّبيل ىلع انليب  .4

ْجلََسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اهلل -رِض اهلل عنه-خرج معاوية 
َ
 ىلع َحلَْقٍة يف املسجد, فقال: ما أ
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 املصادر واملراجع:
 .بريوت –يب صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العر 

 ه.  1428بريوت، ط األوىل:  -رياض الصاحلني للنووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق 
 ه.1407نزهة املتقني، ملجموعة من املؤلفني، مؤسسة الرسالة، ط: الرابعة عرش، 
 ه.1418بهجة انلاظرين، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط: اثلاثلة، 

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني حلمد نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الرياض ط: 
 (3007) الرقم املوحد:
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 «.َخْصلَتَاِن ال جيتمعان يف مؤمن: ابلخُل، وسوُء اخلُلُِق »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلديث يدل ىلع أن املؤمن ال جيمع هاتني اخلصلتني اذلميمتني، وهما: ابلخل، وسوء اخللق، ومفهوم احلديث أنهما قد جيتمعان 
 ان اذلي يمنع صاحبه من يسء األخالق.فيمن حرم نعمة اإليمان،  ألنه فقد اإليم

 واملقصود باملؤمن اذلي ال جتتمع فيه هاتان اخلصلتان املؤمن احلق، ومن اجتمعت فيه دل ىلع نقص إيمانه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-اخْلُْدرِي أبو سعيد  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 خصلة : صفة. •
 ابلخل : يف الرشع: منع الواجب، وهو ضد الكرم. •

 فوائد احلديث:
 احلديث يدل ىلع أن املؤمن ال جيمع هاتني اخلصلتني، وهما: ابلخل، وسوء اخللق. .1

 واملراجع:املصادر 
 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  

 ه.1415سلسلة األحاديث الضعيفة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، 
 .ه 1424 السابعة،: الطبعة. الرياض –بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار الفلق 

 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
مة.الطبعة: اخلاِمَسة ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكَّ

 (5360) الرقم املوحد:

 خصلتان ال جيتمعان يف مؤمن: اِلخل, وسوء اخللق
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ُخُطوطاً، فقال: "هذا اإلنسان، وهذا أَجلُُه،  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: خطَّ انليبُّ  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
 فبينَما هو كذلَك إذ جاَء اخلَطُّ األقَْرُب". 

اً منه، خطاً مربعاً، وخطَّ خطاً يف الوسِط خارج -صىل اهلل عليه وسلم-قال: خطَّ انليبُّ  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 
أو -هذا اإلنساُن، وهذا أجلُُه حميطاً بِه »وخطَّ خططاً صغاراً إىل هذا اذلي يف الوسِط من جانِبه اذلي يف الوسِط، فقال: 

َغاُر األْعَراُض، فإن أخَطأُه هذا، َنَهَشُه هذا، وإن أخَطأهُ هذا،  -قد أحاَط بِه وهذا اذلي هو خارٌج أملُُه، وهذه اخلَُطُط الصر
 «.ُه هذاَنَهشَ 

 صحيحان. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف احلديثني مثال أمل اإلنسان وأجله واألعراض اليت تعرض عليه، وموته عند واحد منها، فإن سلم منها فيأتيه املوت عند 
تصبه آفة من انقضاء أجله، وهذه اخلطوط اآلفات العارضة هل فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا، وإن سلم من اجلميع ولم 

مرض أو فقد مال أو غري ذلك بغته األجل، واحلاصل إن من لم يمت بالسبب مات باألجل، فبينما اإلنسان كذلك يف هذه 
 اآلفات "إذ جاءه اخلط األقرب" وهو األجل.

 اإلصابة واإلهالك.وفيه إشارة إىل احلض ىلع قرص األمل واالستعداد بلغتة األجل، وعِّب بانلهش وهو دلغ ذات السم مبالغة يف 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوساتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود 
 "هذا اإلنسان".حديث أنس: رواه ابلخاري ولفظه يف ابلخاري: "هذا األمل"، بدل:  اتلخريج:

 حديث ابن مسعود: رواه ابلخاري.
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 حميطاً به : حافاً به. •
 األعراض : مجع عرض، وهو ما ينتفع به يف ادلنيا يف اخلري ويف الرش. •
 نهشه : أصابه وأهلكه. •

 فوائد احلديث:
 استعداد هل بالعمل الصالح.حتذير اإلنسان من فجأة املوت وهو ىلع غري  .1
 ىلع املؤمن املسارعة للتوبة والعمل الصالح، وال يغرت بطول األمل. .2
 جواز رضب املثل واختاذ وسائل اإليضاح عند اتلعليم، يلكون أبلغ يف اتلصور عند اتلليق. .3

ُخُطوطاً, فقال: هذا اإلنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء اخلط  -صَّل اهلل عليه وسلم-خطَّ انليبُّ 
 األقرب
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 املصادر واملراجع:
 اجلوزي.بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن -1 
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-2
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -3

 ه.1422
 ه.1421بريوت، الطبعة األوىل، -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيِّن، حتقيق عبداهلل حممود، دار الكتب العلمية-4
 بريوت.-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة-5
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا كنوز رياض الصاحلني؛ فريق-6
 ه.1415ادلمام، الطبعة اثلاثلة، -معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول؛ للشيخ حافظ احلكيم، ضبط عمر بن حممود، دار ابن القيم-7
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. -8

 (6821) الرقم املوحد:
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خرُي األصحاِب عند »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-اهلل بن عمرو عن عبد  احلديث:
 «.اهلل تعاىل خريُهم لصاحبه، وخرُي اجلرياِن عند اهلل تعاىل خريُهم جلاره

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 لصاحبه، و كذلك خري اجلريان عند اهلل أكرثهم نفعاً جلاره.خري األصحاب عند اهلل مزنلة وثواباً أكرثهما نفعاً 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي، وأمحد، وادلاريم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع حتصيل انلفع لألصدقاء واجلريان واحلرص ىلع دفع األذى عنهم. .1
 احلث ىلع تعظيم الصحبة اإليمانية وتعزيزها. .2
 حرص اإلسالم ىلع تقوية أوارص املحبة بني املسلمني. .3
 السيع إىل حتصيل الصاحب الصالح واجلار الصالح. .4

 واملراجع:املصادر 
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل،  

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

 ه.    1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 ه.  1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

أيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة اثلانية، سنن الرتمذي، ت
 ه.  1395

 . ه1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 
 يم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، انلارش: دار املغِّن للنرش واتلوزيع، الطبعة:سنن ادلار

 م.2000 - ـه1412األوىل، 
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم.

 (3709) الرقم املوحد:

 خرُي األصحاِب عند اهلل تعاىل خريُهم لصاحبه, وخرُي اجلرياِن عند اهلل تعاىل خريُهم جلاره
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ِ  احلديث: ، َقاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اَّللَّ يِب َسِعيٍد اخْلُْدِرير
َ
 «.خري املجالس أوسعها»، َيُقوُل:-َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -َعْن أ

 صحيح ىلع رشط ابلخاري. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

دل احلديث ىلع فضل سعة املجالس، فإن املجالس الواسعة من خري املجالس؛ ألنها إذا اكنت واسعة محلت أناسا كثريين 
وصار فيها انرشاح وسعة صدر، وهذا ىلع حسب احلال فقد يكون بعض انلاس ُحَجُر بيته ضيقة، لكن إذا أمكنت السعة 

 فهو أحسن؛ ملا سبق.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واملجالساتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:

 رواه أبوداود وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 فوائد احلديث:
 اجلالسني.استحباب سعة املجلس ملا فيه من راحة  .1
 أن ضيق املجالس قد يفيض إىل الكراهية وابلغض بني اجلالسني. .2

 املصادر واملراجع:
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  - 
ِجْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا  -  .بريوت –سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السر
، تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز انلجدي، املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض -

 م.2002 - ـه1423بعة: األوىل، الط
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  -
: الطبعة، بلنان –ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد ابلكري، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، بريوت  -

 .م2004 - ـه1425 ابعة،الر
بريوت،  -مشاكة املصابيح، املؤلف: حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري، اتلِّبيزي، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم  -

 م.1985الطبعة: اثلاثلة، 
كتور ماهر ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش رياض الصاحلني، أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، تعليق وحتقيق: ادل -

 م.2007 - ـه1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، دمشق 
 (3270) الرقم املوحد:

 خري املجالس أوسعها
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 «.خري انلاس من َطال ُعُمُره، وَحُسَن َعَملُهُ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-برُْسٍ األسليم عن عبد اهلل بن  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث : أن اإلنسان لكما طال عمره يف طاعة اهلل ازداد قربا من اهلل؛ ألن لك عمل يعمله فيما زاد فيه عمره، فإنه 
 فخري انلاس من وفق هلذين األمرين: طول العمر وحسن العمل. -عز وجل -يقربه إىل ربه 

فطول العمر ليس خرًيا لإلنسان إال إذا حسن عمله يف طاعة اهلل؛ ألنه أحيانًا يكون طول العمر رًشا لإلنسان ورضًرا عليه، 
من طال عمره وساء » انلاس رش؟ قال: ، قال: فأي «من طال عمره، وحسن عمله » كما يف احلديث اآلخر، أي انلاس خري، قال: 

 ، رواه أبو داود والرتمذي.«عمله 
: )وال حيسنب اذلين كفروا أنما نميل هلم خري ألنفسهم إنما نميل هلم لزيدادوا إثًما وهلم عذاب مهني(، -تبارك وتعاىل-وقال اهلل 

نني والزوجات، ال خلري هلم ولكنه رش هلم، والعياذ فهؤالء الكفار يمىل اهلل هلم، أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر وابل
 باهلل ألنهم سوف يزدادون بذلك إثًما.

:  إن األوقات والسااعت كرأس املال للتاجر، فينبيغ أن يتجر فيما يربح فيه، ولكما اكن رأس املال -رمحه اهلل -قال الطييب 
 أس ماهل لم يربح وخرس خرسانا مبينا".كثريا اكن الربح أكرث، فمن مَض لطيبه فاز وأفلح، ومن أضاع ر

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن برُْسٍ األسليم  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 حسن عمله : أىت به مستوفيا للرشوط واألراكن واآلداب قاصدا به وجه اهلل تعاىل. •
 فوائد احلديث:

 فضل طول العمر إذا اقرتن حبسن العمل، فإنه يزتود من الطااعت اليت تقربه إىل اهلل، ورش انلاس من طال عمره وساء عمله. .1
 املصادر واملراجع:

الطبعة  -حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت  -يلع الرشجيب  -حميي ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -تايلف د سعيد اخلن  -نزهة املتقني  
 م.                                   1977 - ـه1397األوىل، 

 ه.1426طبع اعم  -مدار الوطن للنرش  -رشح رياض الصاحلني، الشيخ: حممد بن صالح العثيمني 
 بريوت. -انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق  -د. ماهر بن ياسني الفحل  -رياض الصاحلني 
 م. 2007 - ـه1428الطبعة: األوىل، 

عوض املدرس يف األزهر حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة  -حممد بن عيىس الرتمذي  -سنن الرتمذي 
 م.1975 - ـه1395الطبعة اثلانية،  -مرص -الرشيف، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

إرشاف: د عبد اهلل  -اعدل مرشد، وآخرون  -املحقق: شعيب األرناؤوط  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل 
 م.2001 - ـه1421انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -حسن الرتيك بن عبد امل

انلارش: دار املغِّن للنرش واتلوزيع،  -سنن ادلاريم، املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين
 م.2000 - ـه1412اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

من إنتاج  -املجاين  -مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املؤلف: حممد نارص ادلين األبلاين  -صحيح وضعيف سنن الرتمذي 
 مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.

املحقق: د. عبد  -: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب املؤلف -رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ )الاكشف عن حقائق السنن( 
 م.1997 - ـه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز، مكة املكرمة  -احلميد هنداوي 

 (3710) الرقم املوحد:

 خري انلاس من طال عمره وحسن عمله
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ال »اكن يقول عند الكرب:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  احلديث:
هلإ إال اهلل رب العرش العظيم، ال هلإ إال اهلل ربُّ السماوات، وربُّ األرض، ورب العرش هلإ إال اهلل العظيم احلليم، ال 

 « .الكريم
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-دلَّ احلديث ىلع أن الكرب والغم ال يزيله إال اهلل، وهذه اللكمات املذكورة إذا قاهلا عبد مؤمن عند خوفه وكربه؛ آمنه اهلل 
ىلع صعب إال  -عز وجل-وداعؤه يسهل الصعب، وييرس العسري، وخيفف املشاق، فما ذكر اهلل  -تعاىل-، فذكر اهلل -وجلعز 

 هان، وال ىلع عسري إال تيرس، وال مشقة إال خفت، وال شدة إال زالت، وال كربة إال انفرجت.
قصري يف الطااعت، أو غفلة يف احلاالت، وهذا يشعر وحكمة ختصيص احلليم باذلكر، أنَّ كرب املؤمن اغبًلا إنما هو نوع من اتل

 برجاء العفو املقلل للحزن.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 الكرب : هو األمر يشق ىلع اإلنسان ويمأل صدره غيظاً. •
 احلليم : اذلي يؤخر العقوبة مع القدرة. •
 العظيم : اذلي ال يشء يعظم عليه. •
 الكريم : املعطي فضاًل. •

 فوائد احلديث:
 انلظر إىل غريه أصاًل.، وعدم -عز وجل-إن ادلواء من الكرب توحيد اهلل  .1
 وجه تكرير الرب باذلكر من بني سائر األسماء احلسىن، هو كونه مناسبًا لكشف الكرب اذلي هو مقتَض الرتبية. .2
 استحباب ادلاعء بهذا ادلاعء عند الكرب. .3
 األىلع.ووجه ختصيص العرش باذلكر، كونه أعظم خملوقات العالم ، فيدخل اجلميع حتته دخول األدىن حتت  .4
 خص السموات واألرض باذلكر؛ ألنهما من أعظم املشاهدات. .5

هلإ إال اهلل العظيم احلليم, ال هلإ إال اهلل رب العرش العظيم, ال هلإ إال اهلل رب السماوات, داعء الكرب: ال 
 ورب األرض, ورب العرش الكريم
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 املصادر واملراجع:
 ه. 1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط 

 ه.1415ن اجلوزي، ادلمام، ، دار اب1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه. 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، طديلل الفاحلني لطرق 

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428ة القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي4رياض الصاحلني، ط

 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 ه.1422، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، ط

 حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، 
 ه.1422، دار الفكر، بريوت، 1مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري، ط

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (5141) الرقم املوحد:
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يف جنازة رجل من  -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: خرجنا مع رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن الِّباء بن اعزب  احلديث:
ا  وجلسنا حوهل كأنما ىلع رءوسنا الطري،  -صىل اهلل عليه وسلم-يُلَْحد، فجلس رسول اهلل األنصار، فانتهينا إىل القِّب ولمَّ

مرتني، أو ثالثا، زاد يف رواية: « استعيذوا باهلل من عذاب القِّب»ويف يده عود يَنكُت به يف األرض، فرفع رأسه، فقال: 
َّوا ُمْدبِرين حني يقال هل: يا  هذا، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟" قال هناد: قال: "ويأتيه "وإنه ليسمع َخْفَق نعاهلم إذا َول

ملاكن فيُجِلسانه فيقوالن هل: من ربك؟ فيقول: ريب اهلل، فيقوالن هل: ما دينك؟ فيقول: ديِّن اإلسالم، فيقوالن هل: ما 
يُدريك؟ فيقول: قرأُت ، فيقوالن: وما -صىل اهلل عليه وسلم-هذا الرجل اذلي بُعث فيكم؟" قال: "فيقول: هو رسول اهلل 

}يُثَبرُت اهلُل اذلين آمنوا{ ]إبراهيم:  -عز وجل-فذلك قول اهلل « زاد يف حديث جرير»كتاب اهلل فآمنت به وصدقت، 
قال: "فينادي ُمناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وافتحوا هل بابا إىل اجلنة،  -ثم اتفقا-[" اآلية 27

فذكر موته قال: « وإن الاكفر»قال: « وُيفتَح هل فيها مدَّ برصه»قال: « فيأتيه من َروْحها وِطيبها»نة" قال: وألبسوه من اجل
"وتُعاد روحه يف جسده، ويأتيه ملاكن فيُجلسانه فيقوالن: هل من ربُّك؟ فيقول: َهاهْ َهاهْ َهاهْ، ال أدري، فيقوالن هل: ما 

يقوالن: ما هذا الرجل اذلي بُعث فيكم؟ فيقول: َهاهْ َهاهْ، ال أدري، فينادي مناد من دينك؟ فيقول: َهاهْ َهاهْ، ال أدري، ف
قال: « فيأتيه من َحررها وَسُمومها»السماء: أن كذب، فأفرشوه من انلار، وألبسوه من انلار، وافتحوا هل بابا إىل انلار" قال: 

بَْكم معه ِمْرَزبَّة من »ير قال: زاد يف حديث جر« وُيضيَّق عليه قِّبه حىت ختتلف فيه أضالعه»
َ
ثم ُيَقيَّض هل أعىم أ

« فيُضبه بها رضبة يسمعها ما بني املرشق واملغرب إال اثلََّقلني، فيصري ترابا»قال: « حديد، لو رُضب بها جبل لصار ترابا
 «.ثم تُعاد فيه الروح»قال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف جنازة رجل من األنصار، فوصلوا إىل القِّب قبل أن  -صىل اهلل عليه وسلم-حييك الِّباء بن اعزب أنهم خرجوا مع رسول اهلل 
، ويف -صىل اهلل عليه وسلم-وجلسوا حوهل صامتني، ال يتلكمون من هيبته  -صىل اهلل عليه وسلم-يُدفن، فجلس رسول اهلل 

به يف األرض كما يفعل املتفكر املهموم، فرفع رأسه فقال: اطلبوا من اهلل أن جينربكم  عود يُضب -صىل اهلل عليه وسلم-يده 
وخيلصكم من عذاب القِّب، قال ذلك مرتني أو ثالث مرات، ثم أخِّبهم أن امليت يسمع صوت نعال مشيعيه إذا انرصفوا 

ريب اهلل. فيقوالن هل: ما دينك؟ فيقول: ديِّن  عنه، وأنه يف هذا الوقت يأتيه ملاكن فيجلسانه، فيقوالن هل: من ربك؟ فيقول:
. فيقوالن هل: وما يدريك -صىل اهلل عليه وسلم-اإلسالم. فيقوالن هل: ما هذا الرجل اذلي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اهلل 

-تعاىل-قوهل بذلك؟ فيقول: قرأت كتاب اهلل فآمنت به وصدقت به. وجريان لسانه باجلواب املذكور هو اتلثبيت اذلي تضمنه 
: فينادي مناد من السماء: -صىل اهلل عليه وسلم-[ اآلية. ثم قال انليب 27: }يثبت اهلل اذلين آمنوا بالقول اثلابت{ ]إبراهيم: 

أن صدق عبدي فيما يقول، فإنه اكن يف ادلنيا ىلع هذا االعتقاد؛ فهو مستحق لإلكرام، فاجعلوا هل فرشا من فرش اجلنة، 
أهل اجلنة، وافتحوا هل بابا إىل اجلنة، فيُفتح هل فيأتيه من نسيمها وراحئتها الطيبة، ويوسع هل يف قِّبه مسافة ما وألبسوه من ثياب 

 يمتد إيله برصه. 
حال موته وشدته، وأنه تعاد روحه بعد ادلفن يف جسده، ويأتيه ملاكن، فيجلسانه  -صىل اهلل عليه وسلم-وأما الاكفر فذكر 

فيقول متحريا: هاه هاه ال أدري، فيقوالن هل: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه ال أدري، فيقوالن هل: ما تقول فيقوالن هل: من ربك؟ 
يف حق هذا الرجل اذلي بُعث فيكم أنيب أم ال؟ فيقول: هاه هاه ال أدري، فينادي مناد من السماء: أن كذب هذا الاكفر؛ لعدم 

اكن ظاهرا يف مشارق  -صىل اهلل عليه وسلم-ونبوة حممد  -تعاىل-دين اهلل  إيمانه وجحوده اذلي اكن سببًا يف قوهل هذا؛ وألن
األرض ومغاربها، فاجعلوا هل فرشا من فرش انلار، وألبسوه من ثياب أهل انلار، وافتحوا هل بابا إىل انلار، فيأتيه من حر انلار، 

 -رِض اهلل عنهما-ذكر نعيم القِّب وعذابه يف حديث الِّباء بن اعزب 
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نت عليها، ثم يُسلَّط عليه ملك أعىم أخرس ال ويضيق عليه قِّبه حىت تتداخل أضالعه، وتزول عن هيئتها املستوية اليت اك
يتلكم، معه مطرقة كبرية من حديد، لو رُضب بها جبل لصار ترابا، فيُضبه بها رضبة يسمعها لك ما بني املرشق واملغرب إال 

 اجلن واإلنس، فيصري ترابا، ثم يعاد فيه الروح؛ يلذوق العذاب، ويستمر العذاب عليه يف قِّبه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أهوال القبوراتلصنيف: 
 اتلفسري. -املالئكة  -اجلنائز موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

اِء بِْن اَعزٍِب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-الَِّْبَ
 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:

 أيب داود.سنن  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ا يُلَْحد : قبل أن يُلحد، أي: يُدفن. •  ولمَّ
 يَنكُت به يف األرض : يُضب بطرفه األرض. •
 َخْفق نعاهلم : رضبها باألرض. •
َّوا ُمْدبِرين : انرصفوا عنه راجعني. •  َول
 َروْحها : نسيمها. •
 مدَّ برصه : مقدار ما يمتد إيله ابلرص، وهو يف قِّبه. •
 َسُمومها : شدة حرارتها. •
ختتلف فيه أضالعه : تزول عن اهليئة املستوية اليت اكنت عليها من شدة الضغطة، وانعصار أعضائه، وجتاوز جنبيه من لك جنب إىل جنب  •

 آخر.
 ُيَقيَّض : يُسلَّط. •
بَْكم : أخرس. •

َ
 أ
 ِمْرَزبَّة : املطرقة الكبرية اليت تكون للحداد. •
 اثلَّقلني : اجلن واإلنس. •

 فوائد احلديث:
 فيه بيان ما يلىق به املؤمن من الكرامة بعد موته يف قِّبه. .1
 فيه بيان ما يلقاه الاكفر من اذلل واهلوان بعد موته يف قِّبه. .2
 إثبات عذاب القِّب، وسؤال امللكني فيه. .3
 يسمع عذاب القِّب لك من ىلع األرض إال اجلن واألنس. .4

 املصادر واملراجع:
نبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن ح 

 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
 املكتبة العرصية،صيدا، بريوت.سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، 

 ه.1408صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
 م.2002ه، 1422مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 

 م.2008ه، 1429د خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل معجم اللغة العربية املعارصة، أمح
 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت.

َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش، دار آل بروم للنرش ، حممد بن يلع«ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم   اإلثيويب الَول
 واتلوزيع، الطبعة األوىل.

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

الطبعة:  إكمال املعلم بفوائد مسلم، عياض بن موىس ايلحصيب السبيت، املحقق: حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص،
 م.1998ه، 1419األوىل، 

 (11212) الرقم املوحد:
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اه  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا قدم انليب »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن السائب بن يزيد  احلديث: من غزوة تبوك تلقَّ
 «.  انلاس، فتلقيته مع الصبيان ىلع ثَنِيَِّة الوداع

 «.مع الصبيان إىل ثَنِيَِّة الوداع -صىل اهلل عليه وسلم-ذهبنا َنتَلىَقَّ رسول اهلل »ويف رواية قال: 
 صحيح بروايتيه. ث:درجة احلدي

 املعىن اإلمجايل:
مع الصحابة راجعني من غزوة تبوك خرجوا الستقباهلم  بثنية الوداع  -صىل اهلل عليه وسلم-أخِّب السائب أنه ملا قدم انليب 

 وهو موضع بقرب املدينة، وذلك ملا فيه من اتلأنيس هلم واتلطييب خلاطرهم، والرتغيب ملن اكن قاعداً يف الغزو.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم

ائب بن يزيد  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-السَّ
 رواه ابلخاري وأبو داود. اتلخريج:

 األوىل لفظ أيب داود.الرواية 
 الرواية اثلانية لفظ ابلخاري.

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 كم.778تبوك : بدلة بني وادي القرى والشام، تبعد عن املدينة انلبوية  •
 الصبيان : الغلمان قبل ابللوغ. •
 اثلنية : ما ارتفع من األرض. •
 املدينة، ُسميت بذلك؛ ألن املسافر يَُشيَّع إيلها ويودع عندها.ثنية الوداع : موضع بقرب  •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية استقبال القادمني من حرب أو سفر. .1
 يف رجوعه من غزوة تبوك. -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع استقبال انليب   -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .2
 .أنَّ غزوة تبوك تمثل تارخياً هاماً لدلعوة اإلسالمية .3

 املصادر واملراجع:
 .1422صحيح ابلخاري ط دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل  

 سنن أيب داود، دار الكتاب العريب، بريوت.
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 

 ه. 1423رك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبا
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 (6386) الرقم املوحد:

 مع الصبيان إىل ثنية الوداع -صَّل اهلل عليه وسلم-ذهبنا نتلَق رسول اهلل 
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رَِغَم أْنُف، ثم رَِغَم أْنُف، ثم رَِغَم » قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.أْنُف من أدرك أبويه عند الِكِّب، أحدهما أو لِكيهما فلم يدخل اجلنة

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حبقه اذلي خلق من أجله اثلقلني: )واعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئا وبالوادلين  -سبحانه وتعاىل-حق الوادلين عظيم، قرنه اهلل 
إحسانًا( فأمر اهلل بعبادته وأوىص األوالد وعهد إيلهم بِّب وادليهما واإلحسان إيلهما قواًل وعماًل؛ وذلك لقيامهما عليهم 

 حتهم، وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان. وتربيتهم والسهر ىلع را
داع ثالث مرات ىلع من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل اجلنة لعدم  -صىل اهلل عليه وسلم-ومعىن هذا احلديث: أن انليب 

ول بره بوادليه واإلحسان إيلهما وطاعتهما باملعروف، فطاعة الوادلين وبرهما واإلحسان إيلهما من األسباب الواقية من دخ
 .-تعاىل-انلار، وعقوقهما من أسباب دخول انلار إن لم تدركه رمحة اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادليناتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 رغم : لصق بالراغم وهو تراب خمتلط برمل. •
 فوائد احلديث:

 بر الوادلين واجب ولو يف حال شبابهما، وإنما خص كِّبهما باذلكر ملزيد اتلأكيد عليه؛ ألن حاجتهما إىل الِّب وقت كِّبهما تكون أشد. .1
 اإلنسان الطرد من رمحة اهلل والعذاب يف انلار.عقوق الوادلين من الكبائر اليت يستحق بها  .2
 ينبيغ ىلع املسلم أن يرايع الضعفاء وكبار السن ويرفق بهم ويرمحهم. .3
 البشارة ملن بر بوادليه بدخول اجلنة، خصوًصا عند كِّبهما وضعفهما. .4

 املصادر واملراجع:
 بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

الطبعة  -مؤسسة الرسالة، بريوت  -حممد أمني لطيف  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -نزهة املتقني، د . مصطىف سعيد اخلن 
 م.   1977 - ـه1397األوىل، 

 . 1356الطبعة األوىل،  -مرص  -الكِّبى  فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف املناوي، انلارش: املكتبة اتلجارية 
الطبعة: األوىل،  -بريوت  -حتقيق د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق  -انلووي  -رياض الصاحلني  

 م. 2007 - ـه1428
 بريوت. -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ابلايق  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج  القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد

 .1392بريوت الطبعة: اثلانية،  -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 (3718) الرقم املوحد:

 َرِغَم أْنُف, ثم َرِغَم أْنُف, ثم َرِغَم أْنُف من أدرك أبويه عند الِكِّب أحدهما أو لِكيهما فلم يَدخِل اجلنة
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ْشَعَث أغَِّب َمْدفُوٍع » : -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
رُبَّ أ

قسم ىلع اهلل 
َ
ُه باألبواب لو أ بَرَّ

َ
 «.أَل

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

"رب أشعث أغِّب مدفوع باألبواب لو أقسم ىلع اهلل ألبره": وأشعث من الشعث وهو من صفات الشعر، وشعره أشعث يعِّن 
 لشدة فقره.ليس هل ما يدهن به الشعر، وال ما يرجله، وليس يهتم بمظهره، وأغِّب يعِّن أغِّب اللون، أغِّب اثلياب، وذلك 

"مدفوع باألبواب": يعِّن ليس هل جاه، إذا جاء إىل انلاس يستأذن ال يأذنون هل، بل يدفعونه بابلاب؛ ألنه ليس هل قيمة عند 
انلاس لكن هل قيمة عند رب العاملني، لو أقسم ىلع اهلل ألبره، لو قال: واهلل ال يكون كذا لم يكن، واهلل يلكونن كذا لاكن، 

 ومزنتله، -عز وجل- ألبره، لكرمه عند اهلل لو أقسم ىلع اهلل
 لو أقسم ىلع اهلل ألبره. 

: )إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(، فمن اكن أتىق هلل فهو أكرم -تعاىل-، كما قال اهلل -عز وجل-و املزيان يف ذلك تقوى اهلل 
 عند اهلل، ييرس اهلل هل األمر، جييب داعءه، ويكشف رضه، ويِّب قسمه.

قسم ىلع اهلل لن يقسم بظلم ألحد، ولن جيرتئ ىلع اهلل يف ملكه، ولكنه يقسم ىلع اهلل فيما يريض اهلل ثقة باهلل وهذا اذلي أ
 .-عز وجل-، أو يف أمور مباحة ثقة باهلل -عز وجل-

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  احلديث:راوي 
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 األشعث : ملبد الشعر غري مدهون وال مرجل. •
 أغِّب : لونه لكون الغبار لقلرة تعاهده بانلظافة بسبب فقره وحاجته. •
 قدر هل عند انلاس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقاراً هل؛ بسبب فقره ورثاثة ثيابه.مدفوع باألبواب : ال  •
 لو أقسم ىلع اهلل : لو حلف يمنياً حبصول أمر. •
 أبره : ألعطاه ما حلف عليه. •

 فوائد احلديث:
 أن اهلل ال ينظر إىل صورة العبد ولكن ينظر إىل القلوب واألعمال. .1
 ِّن بعمله وطهارة قلبه أكرث من عنايته جبسمه وملبسه.ىلع اإلنسان أن يعت .2
 مزيان الرجال باألعمال ال باملظاهر واألنساب واألموال. .3
 يِّب قسم األتقياء األخفياء. -سبحانه-اتلواضع هلل واتلذلل هل سبب يف إجابة ادلاعء، وذللك؛ فاهلل  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1430عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن  

 دار ابن اجلوزي.     -بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد اهلاليل 
، الطبعة األوىل -مؤسسة الرسالة، بريوت  -نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف 

 م.   1977 -ه 1397
 ه.1426انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني 

 م. 2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل،  -انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق  -د. ماهر بن ياسني الفحل  -رياض الصاحلني 
 بريوت. -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  -صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري 

 (3715) الرقم املوحد:

بَرَّهُ 
َ
قسم ىلع اهلل أَل

َ
ْشَعَث أغَِّب َمْدفُوٍع باألبواب لو أ

َ
 ُربَّ أ
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ْنيَا َوَما َعلَيَْها، َوَموِْضُع َسْوِط »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد  احلديث: ِرَباُط يَْوٍم يِف َسِبيِل اهلل َخرْيٌ ِمْن ادلُّ
ْنَيا َوَما َعلَيَْها،  َحِدُكْم يِف اجْلَنَِّة َخرْيٌ ِمْن ادلُّ

َ
ْنيَا َوَما ِفيَهاأ وَْحُة يَُروُحَها الَْعبُْد يِف َسِبيِل اهلل َوالَْغْدَوُة َخرْيٌ ِمْن ادلُّ  «.َوالرَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بأن مقام يوم يف الرباط أو غدوة يف سبيل اهلل وموضع سوط الواحد منهم يف اجلنة لك ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-أخِّب انليب 
 خري من ادلنيا وما عليها، ذلك ألن اجلنة باقية وادلنيا فانية وقليل ابلايق خري من كثري الفاين.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد
 الفضائلموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 املسلمني منهم.ِرَباُط يَْوٍم يف َسِبيِل اهلِل : الرباط: هو مالزمة املاكن اذلي بني املسلمني والكفار، حلراسة  •
 َسوْط : أداة رضب، تشبه السلك الغليظ بطول العصا. •
وحة : السري من زوال الشمس إىل الليل، ويراد بها املرة الواحدة. •  الرَّ
 الَغْدَوة : السري يف أول انلهار إىل الزوال، ويراد بها املرة الواحدة. •

 فوائد احلديث:
 املخاطرة بانلفس، بصيانة اإلسالم واملسلمني؛ ذلا فإن ثواب يوم واحد، خري من ادلنيا وما فيها.فضل الرباط يف سبيل اهلل، ملا فيه من  .1
 حقارة ادلنيا بالنسبة لآلخرة، ألن موضع السوط من اجلنة، خري من ادلنيا وما فيها. .2
 ا فيها.فضل اجلهاد يف سبيل اهلل، وعظم ثوابه، ألن ثواب الروحة الواحدة أو الغدوة، خري من ادلنيا وم .3
، وملا يرتتب عليه من إعالء لكمة اهلل ونرص دينه، -تعاىل-رتب هذا اثلواب العظيم ىلع اجلهاد ملا فيه من املخاطرة بانلفوس، طلباً لرضا اهلل  .4

 ونرش رشيعته، هلداية البرش.
 املصادر واملراجع:

 ه.1422زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد 
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

 ه. 1426 -الشارقة، الطبعة العارشةتيسري العالم رشح عمدة األحاكم، لعبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، 
 ه.1427تأسيس األحاكم، للنجيم، ط دار املنهاج، 

 (2967) الرقم املوحد:

ْنَيا َوَما َعلَْيَهارَِباُط يَْوٍم يِف َسبِيِل اهلل   َخرْيٌ ِمْن ادلُّ
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َصابَِع، فإذا  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: رأيُت رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن كعب بن مالك  احلديث:
َ
يأكُل بثالِث أ

 فََرَغ لَِعَقَها.
 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َه وانلََّهم يف يأكل بثالث أصابع، ويه الوسطى واملسبحة واإلبهام، وهذا يدل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  ىلع عدم الرشَّ
األكل، وإذا فرغ من أكله حلس أصابعه، فاملستحب أن يكون األكل بثالث أصابع إال إذا اكن الطعام ال يمكن تناوهل 

 بثالث أصابع فيأكل بما يتيرس.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < ويلمة العرس

 -ريض اهلل عنه-كعب بن مالك  راوي احلديث:
 رواه مسلم اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 لعقها : حلسها. •
 فوائد احلديث:

ه.استحباب األكل بثالث أصابع ويه الوسطى واملسبحة واإلبهام؛ ألن األكل  .1 َ  بأقل منها يدل ىلع اتلكِّب، وبأكرث منها يدل ىلع الرشَّ
األكل بثالثة أصابع يدل ىلع عدم احلرص ىلع الطعام، ومن فعل خالف هذا يوشك أن يكرث الطعام يف فمه؛ فزيدحم مع جمراه من املعدة  .2

 فيتأذى.
 ن آثار الطعام عليها.استحباب لعق األصابع، ومثلها املالعق قبل غسلها أو مسحها، وكراهة ترك يشء م .3
 استحباب لعق األصابع يكون بعد الفراغ من الطعام، أما أثناؤه فال. .4

 املصادر واملراجع:
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 (4298) الرقم املوحد:

َصابَِع, فإذا فََرَغ لَِعَقَها -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيُت رسوَل اهللِ 
َ
 يأكُل بثالِث أ
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وهو باملوت، عنده َقدٌح فيه  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: رأيُت رسوَل اهلل   -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 «.َسَكرات املوتامهلل أعِّنَّ ىلع َغَمراِت املوت أو »ماء، وهو يُدخل يَده يف الَقَدح، ثم يَمَسُح وجَهه باملاء، ثم يقول: 

 صحيح، ولكن الزيادة ضعيفة، ويه ادلاعء بـ)امهلل أعِّنَّ ىلع َغَمراِت املوت أو َسَكرات املوت(. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وهو باملوت، عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: رأيت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
 -صىل اهلل عليه وسلم-القدح، ثم يمسح وجهه باملاء، ثم يقول: "امهلل أعِّن ىلع غمرات املوت أو سكرات املوت"، فاكن يف 

يضع يده يف اإلناء اذلي فيه املاء، ويمسح بذلك وجهه، ويقول: "امهلل أعِّن ىلع غمرات املوت" أو قال: "ىلع سكرات املوت"، 
روَّى وال يزيغ عقيل، حىت أيع ما أقول، وحىت خيتم يل بشهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن أي: أعِّن عليها حىت أحتمل وأصِّب وأت

ويصِّبك فأنت ىلع خطر، وهلذا اكن  -عز وجل-حممداً رسول اهلل؛ ألن املقام مقام عظيم، مقام هول وشدة، إذا لم يعنك اهلل 
إال اهلل إن للموت سكرات" ،رواه ابلخاري ، وصدق انليب  يقول: "امهلل أعِّن ىلع غمرات املوت"، ويف رواية أخرى يقول: "ال هلإ

 : )وجاءت سكرة املوت باحلق(.-تعاىل-إذ يقول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورةاتلصنيف: 
 وفاته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري وزاد ادلاعء الرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 قدح : إناء يرشب فيه املاء وحنوه. •
 شدته.غمرات املوت : مجع غمرة، وهو  •
 سكرات : مجع سكرة، ويه شدته اليت تفقد الويع. •

 فوائد احلديث:
 جواز استخدام املاء تلخفيف حىم املوت. .1
 اتلوجه إىل اهلل بادلاعء أن خيفف سكرات املوت ىلع املحتُض. .2
 ، ذلا طلبوا ختفيف هذه السكرات.-عليهم الصالة والسالم-للموت سكرات وشدة حىت ىلع األنبياء  .3

 املصادر واملراجع:
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1388مرص، الطبعة اثلانية،  -سنن الرتمذي، لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وآخرين، مكتبة احلليب
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل،  -، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي

 سنن ابن ماجه، للحافظ حممد بن يزيد القزويِّن، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية.
 ه.1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

 ه.1420الرياض، الطبعة األوىل، -يلف حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارفضعيف سنن الرتمذي، تأ
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل،  -كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا 

 نية.بريوت، مصور عن الطبعة امليم -املسند، لإلمام أمحد بن حنبل، نرش املكتب اإلساليم
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

 (6012) الرقم املوحد:

 وهو باملوت وعنده قدح فيه ماء -عليه وسلمصَّل اهلل -رأيت رسول اهلل 
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يتُُه يَُصيلر ىلع مِحَار، »عن أنس بن سريين قال:  احلديث:
َ
ام، فَلَِقينَاه بَِعنِي اتلَّمِر، فََرأ نًَسا ِحني قَِدم ِمن الشَّ

َ
اْسَتقبَلنَا أ

يُتك تَُصيلر ِلغَ  -يعِّن عن يََساِر الِقبلَة-َووَجُهُه ِمن َذا اجلَانِب 
َ
صىل -رِي الِقبلَة؟ فقال: لَواَل أينر َرأيُت رسول اهلل فقلت: َرأ

 «.َيْفَعلُه ما َفَعلتُه -اهلل عليه وسلم
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قدم أنس بن مالك الشام، وجلاللة قدره وسعة علمه، استقبله انلاس، وهكذا رواية مسلم )قدم الشام( ولكن معناها: تلقيناه 
 رجوعه حني قدم الشام، وإنما حذف ذكر الرجوع؛ للعلم به؛ ألنهم خرجوا من ابلرصة للقائه حني قدم من الشام.يف 

أنَّه رآه يصىل ىلع محار، وقد جعل القبلة عن يساره، فسأهل عن ذلك، فأخِّبهم أنه رأى  -وهو أحد املستقبلني-فذكر الراوي 
 و لم يره يفعل هذا، لم يفعله.يفعل ذلك، وأنه ل -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع
 قرص الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -عنهريض اهلل -أ

 متفق عليه اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 أنس بن سريين : أخو اإلمام الكبري واتلابيع الشهري حممد بن سريين. •
 بَِعنْيِ اتلَّْمِر : بدلة ىلع حدود العراق الغربية، يكرث فيها اتلمر. •
 اْستَْقبَلْنَا : خرجنا ملقابلته. •
ْيتَُك  •

َ
تَُصيلر : أبرصتك، واملراد بهذه الصالة: صالة اتلطوع؛ والغرض من هذه اجلملة: استيضاح مستند أنس بن مالك يف فعله ذلك، والصالة َرأ

 يف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
يُْت : أبرصُت. •

َ
ينر َرأ

َ
 أ
 َيْفَعلُُه : أي: الصالة لغري القبلة. •

 فوائد احلديث:
 استحباب تليق املسافر. .1
 أنَّ قبلة املصىل ىلع الراحلة، حيث توجهت به راحلته. .2
 جواز صالة انلافلة ىلع الراحلة، يف السفر، ولواكن املركوب عليه  محارا. .3
 .-ريض اهلل عنه-حسن أدب ابن سريين، ويظهر ذلك يف تلطفه يف سؤال أنس بن مالك  .4
 حجة. -وسلم صىل اهلل عليه-أفعال انليب  .5
 العمل باإلشارة؛ يف قوهل: من ذا اجلانب. .6
رة. .7  طهارة احلمار ألن مالمسته مع اتلحرز عنه متعذر
 سؤال الطالب العالم عن مستند فعله، وجواب العالم بادليلل. .8
 .-صىل اهلل عليه وسلم-بانليب  -ريض اهلل عنهم-حسن اقتداء الصحابة  .9

 يفعله ما فعلته -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيتك تصِل لغري القبلة؟ فقال: لوال أين رأيت رسول اهلل 
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 املصادر واملراجع:
، مكتبة الصحابة، 10العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري  

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

 ه. 1381، دار الفكر، دمشق، 1ة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طاإلملام برشح عمد
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا

 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 (3039) الرقم املوحد:
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رِحم اهلل رَُجال َسْمَحا إذا باع، وإذا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث:
 «.اشرتى، وإذا اْقَتََض 

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث: "رِحم اهلل رَُجاًل" هذا داعء بالرمحة للك من اتصف بالسماحة يف بيعه ورشائه واقتضائه اثلمن، أي أخذ ادليون، 
 سواء اكن رجاًل أو امرأة، واتلنصيص ىلع الرجل خرج خمرج الغالب.

يشدد ىلع املشرتي يف سعرها، بل ويضع عنه من ثمنها، ويف رواية عند أمحد والنسايئ "َسْمحاً إذا باع" أي: سهاًل يف بيعه، فال 
 اجلنة رجاًل اكن سهاًل مشرتياً وبائعاً..(. -عز وجل-: )أدخل اهلل -ريض اهلل عنه-من حديث عثمان بن عفان 

 ساحماً."وإذا اشرتى" أي: سهاًل إذا اشرتى، فال جيادل وال يماكس يف سعرها، بل يكون سهاًل م
 "وإذا اْقَتََض" أي: يكون سمحاً سهاًل حال طلب َديِْنه من غريمه، فيطلبه بالرفق واللطف ال بالعنف.

زيادة: )سمحاً إذا قَض( أي: سمحاً سهاًل حال قضاء ادليون اليت  -ريض اهلل عنه-ويف رواية عند ابن حبان، من حديث جابر 
 قوق، بل يقضيها بسهولة وطيب نفس.عليه، فال يماطل وال يتهرب مما عليه من احل

بالرمحة مىت اكنوا متساحمني يف بيعهم ورشائهم وقضاء ما  -صىل اهلل عليه وسلم-فهؤالء األصناف األربعة داع هلم انليب 
 عليهم واقتضاء ما هلم من ديون ىلع غريهم.

___________________________ 
 األخالق احلميدةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < اتلصنيف: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 سمحا : سهاًل جواداً سخياً. •
 اقتَض : طلب قضاء حقه. •

 فوائد احلديث:
 ابلائع واملشرتي ما يسبب ضجر اآلخر وإزاعجه.استحباب املساحمة يف ابليع والرشاء؛ وذلك بأن يرتك لك من  .1
 احلث ىلع الليونة يف طلب قضاء احلقوق، واستحباب اتلنازل عن يشء منها. .2

 املصادر واملراجع:
 ه. 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:،  

 ه.1430عمار، انلارش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص ال
 ه.  1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

 ه.1422اة، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلج
 ه.  1410منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار ابليان، اعم النرش: 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة 
 (3716) الرقم املوحد:

 رِحم اهلل رَُجال َسْمَحا إذا باع, وإذا اشرتى, وإذا اْقَتىَض 
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رضا اهلل يف رضا الوادلين، »قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو  احلديث:
 «.وَسَخُط اهلل يف َسَخِط الوادلين

 لغريه.حسن  درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث جعل اهلل تعاىل رضاه من رضا الوادلين، وسخطه من سخطهما، فمن أرضاهما فقد أرىض اهلل تعاىل، ومن 
 أسخطهما فقد أسخط اهلل تعاىل.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادليناتلصنيف: 

 واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةالفضائل 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 رضا اهلل : صفة من صفاته اليت تليق به سبحانه، ويه تستلزم املحبة واالختيار. •
 صفة من صفاته اليت تليق به سبحانه، ويه تعِّن الغضب.سخط اهلل :  •

 فوائد احلديث:
 وجوب إرضاء الوادلين، وحتريم إسخاطهما. .1
 اجلزاء من جنس العمل، فمن أرىض وادليه، ريض اهلل عنه، والعكس بالعكس. .2
 إثبات الرضا صفة هلل سبحانه، وكذلك السخط. .3

 املصادر واملراجع:
 .م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل  

 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ

 م.2009 - 1430فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش، الطبعة األوىل 
 ه.1424بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار الفلق، الرياض، الطبعة: السابعة، 

 الرياض.صحيح الرتغيب والرتهيب، األبلاين، مكتبة املعارف، 
 سنن الرتمذي، حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون.

 (5361) الرقم املوحد:

 رضا اهلل يف رضا الوادلين, وَسَخُط اهلل يف َسَخِط الوادلين
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رَِغَم أْنُف رجل ُذِكْرُت عنْده »صىل اهلل عليه وسلم:  -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-هريرة عن أيب  احلديث:
 «.فلم يَُصلر يلَعَ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الصالة عليه -، حبيث داع -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث بيان أمر مهم وهو وجوب الصالة ىلع انليب ىلع انليب 
ىلع من سمع اسمه الكريم ولم يصل عليه أن يلتصق أنفه بالراغم وهو الرتاب، كناية ىلع هوانه وحقارته ملا ترك  -والسالم

 مع قدرته ىلع ذلك. -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة ىلع رسول اهلل 
___________________________ 

 واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةالفضائل واآلداب < فقه األدعية اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 رغم أنف : لصق بالرتاب، داللة ىلع اذلل واحلقارة واالمتهان. •
 ذكر اسيم.ذكرت عنده : أي سمع  •

 فوائد احلديث:
 .ذكر إذا -وسلم عليه اهلل صىل–وجوب الصالة والسالم ىلع الرسول  .1
 إذا  ُذِكر عنده. -عليه الصالة والسالم-ذم من لم يُصل عليه  .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  - 
 م.2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري رياض  -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش،  -
 م.1985 - ـه1405ريوت، الطبعة اثلانية، ب –كتب اإلساليم إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين، انلارش: امل -
 .م1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -
 م.2002 - ـه1422بلنان، الطبعة األوىل،  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت  -
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط بهجة انلاظرين رشح -
 ه.1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الطبعة األوىل،  -
ن إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة اعدل مرشد، وآخرو -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط  -

 م.2001 - ـه1421األوىل، 
 (6014) الرقم املوحد:

 رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل لَع
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ا إَِزار، قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ِة، َما ِمنُهم رَُجل َعلَيه رَِداء، إَِمَّ فَّ يت سبعني من أهل الصُّ
َ
لََقد َرأ

ا ِكَساء، قد َرَبطوا يف أعناقِهم، فمنها ما يبلُغ نصف الساقني، ومنها ما يبلغ الكعبني، َفيَْجَمُعُه بيده َكَراِهيََة أن تُ  رى وإِمَّ
 عوَرتُه.

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

أهل الصفة هم أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم من املهاجرين الفقراء اذلين تركوا ديارهم وأمواهلم يف مكة وهاجروا منها 
 إىل املدينة بعد أن اكنت أحب ابلالد إيلهم.

 عليه وسلم ينام واكن أهل الصفة أكرث من سبعني رجاًل، والصفة سقيفة مظللة اكنت موجودة يف آخر مسجد انليب صىل اهلل
 حتتها هؤالء الفقراء من املهاجرين.

أما ثيابهم اليت اكنوا يرتدونها يف الصيف ويف الشتاء فيخِّبنا عنها أبو هريرة ريض اهلل عنه وقد اكن أحد أصحاب الصفة 
يلبس حتته إزارا فالرداء فيقول: )ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء(، إذ إنه من أجل أن يلبس أحدهم رداء ال بد أن 

يقال عنه ايلوم ابلدلة واكنت تسىم أيضا ُحلة، وأبو هريرة يذكر أن أحدهم ما اكن يلىق هذا اليشء، بل هو ثوب واحد يسرت 
 به نفسه من أىلع إىل أسفل يشبه ما يسىم ايلوم املالية القصرية.

بته كما يربط الصيب ثوبه يف رقبته؛ ألنه ال يكفيه اثلوب قال أبو هريرة: )قد ربطوا يف أعناقهم( أي: يربطها أحدهم يف رق
 اذلي عليه أن يفصله ويلبسه، وإنما طرفه يف رقبته ريض اهلل عنهم. 

ثم قال أبو هريرة: )فمنها ما يبلغ نصف الساقني(  أي: أن الطول هلذا اثلوب من املنكب إىل نصف الساقني، فال يصل إىل 
 الكعبني.

يبلغ الكعبني فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته( أي: أنه يف أثناء الصالة يلمه ىلع نفسه حىت ال ترى ثم قال: )ومنها ما 
 عورته وهو راكع أو ساجد ريض اهلل تبارك وتعاىل عنهم أمجعني.

ىت ملا فتحت وهذا هو حال كثري من الصحابة ريض اهلل عنهم، فقد اعشوا ىلع الفقر واحلاجة ولم يركنوا إىل ادلنيا وزينتها، ح
 عليهم ادلنيا لم ينشغلوا بها ، وظلوا ىلع قناعتهم وزهدهم، حىت توفاهم اهلل تعاىل.

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني
 اللباس.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أهل الصفة : زهاد من الصحابة ؛ فقراء غرباء ، اكنوا يأوون إىل صفة يف آخر مسجد انليب صىل اهلل عليه وسلم، ويه موضع مظلل اكنت تأوي •
 .إيله املساكني

 رداء : ما يسرت أاعيل ابلدن فقط من ثوب وحنوه. •
 اإلزار : ما يسرت أسافل ابلدن فقط. •
 الكساء : اللباس. •
ما عورته : العورة: اخللل والعيب يف اليشء ولك بيت أو موضع فيه خلل خيىش دخول العدو منه ويف اتلزنيل العزيز }يقولون إن بيوتنا عورة و •

 فرارا{ ولك ما يسرته اإلنسان استناكفًا أو حياًء.يه بعورة إن يريدون إال 

 زهد أهل الصفة والصحابة عموما يف ادلنيا
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 فوائد احلديث:
 جواز لبس اثلوب الواحد. .1
 جواز املبيت يف املسجد. .2
 زهد أهل الصفة وانقطاعهم للعلم واجلهاد يف سبيل اهلل. .3
 فيه ديلل ىلع أنه ليس من رشط صحة الصالة سرت العاتقني. .4
 حرص املؤمن ىلع سرت عورته. .5
الصحابة ريض اهلل عنهم، وصِّبهم ىلع الفقر، وضيق احلال، واالجزتاء من اللباس ىلع ما يسرت العورة، وقد أثابهم اهلل ىلع ذلك فضيلة  .6

فاستخلفهم يف األرض، ومكن هلم دينهم وبدهلم من بعد فقرهم غىن، ومن بعد خوفهم أمنا مع ما أعد اهلل هلم يف اآلخرة من اثلواب يف 
 اجلنة.

 راجع:املصادر وامل
 (.277/11فتح ابلاري )-1 
 (.273/7كنوز رياض الصاحلني )-2
 (.267/3رشح رياض الصاحلني البن عثيمني )-3

 (3645) الرقم املوحد:
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ًبا»مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-وابن أيب أوَف عن أيب قتادة األنصاري  احلديث:  «.َسايِق الَقْوِم آِخُرُهْم رُشْ
 حديث أيب قتادة: صحيح. درجة احلديث:

 حديث ابن أيب أوَف: صحيح
 املعىن اإلمجايل:

 اذلي يسيق القوم ماء أو بلنا أو قهوة أو شايًا أو غري ذلك هو آخر من يرشب.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-َعبُْد اهلِل بُن أيب أوَف 
 :-ريض اهلل عنه-حديث أيب قتادة  اتلخريج:

 رواه مسلم.
 :-ريض اهلل عنه-ابن أيب أوَف حديث 

 رواه أبو داود وأمحد.
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 سايق القوم : اذلي يسيق القوم ماء أو بلنا أو غري ذلك. •

 فوائد احلديث:
 من األدب لَمن يقدم رشابا، أو يوزع فاكهة جلماعة: أن يكون آِخَر من يأكل أو يرشب. .1
 شيئا من أمر األمة؛ فعليه السيع فيما ينفعهم، ودفع ما يؤذيهم، وتقديم مصلحتهم ىلع مصلحته.من وِل  .2
 يدل احلديث ىلع أدب اإليثار؛ فإن انلفس يف مثل هذه املواطن تطلب وتشتيه، وتقديم غريها عليها داللة اإليثار. .3
 تعويد انلفس ىلع الصِّب واتلواضع لآلخرين. .4

 املصادر واملراجع:
 م.1987ه 1407ملتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة ا 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.

 يق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلا
 (4299) الرقم املوحد:

ًبا  َساِِق الَقْوِم آِخُرُهْم رُشْ



 

292 
 

قالوا: وما « سبق الُمَفررُدونَ »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.اذلاكرون اهلل كثريا واذلاكراِت » الُمَفررُدوَن ؟ يا رسول اهلل قال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث: أن اذلاكرين اهلل كثرياً واذلاكرات قد انفردوا عن غريهم وسبقوهم باألجور بسبب كرثة انشغاهلم بِْذكر اهلل 
 غريهم؛ فاكنوا أسبق إىل اخلري.تعاىل، فهم قد عملوا أكرث من 

 قال تعاىل: )واذلاكرين اهلل كثرياً واذلاكرات أعد اهلل هلم مغفرة وأجراً عظيماً(.
فقوهل "اذلاكرين اهلل كثرياً " أي: يف أكرث األوقات، خصوصاً أوقات األوراد املقيدة، اكلصباح واملساء، وأدبار الصلوات 

 املكتوبات.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 مجع ُمفررد، ومعناه املنفرد عن غريه واملتمزي، وهم اذلاكرون اهلل كثريا واذلاكرات. -املكسورةبتشديد الراء -املفردون : املفردون  •

 فوائد احلديث:
 استحباب اذلكر واالنشغال به عن اتباع الشهوات، فإن السبق يف اآلخرة إنما يكون بكرثة الطااعت، واإلخالص يف العبادات. .1
 أحد، إال رجل جاء بمثله أو بأفضل منه.من لزم اذلكر سبق أقرانه ولم يلحقه  .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
ارش: مؤسسة الرسالة، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان، تأيلف: عبد الرمحن بن نارص آل سعدي، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، انل 

 ه.1420الطبعة األوىل، 
 م.        1997 - ـه1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:   

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

 ه.1426صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن
 (3719) الرقم املوحد:

 َسَبَق الُمَفررُدونَ 
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رَشَِب وهو َقائٌِم. -صىل اهلل عليه وسلم-قال: َسَقيُْت انليبَّ  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث:
 ِمْن َزْمَزَم، فَ

ةَ  اِل بِن َسِّْبَ َّ ٌّ  -ريض اهلل عنه-عن الزنَّ ىَت يلَعِ
َ
رَشَِب َقائًِما، وقال: إِينر رأيُت رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-قال: أ

بَاَب الَرََّحبَِة، فَ
ْيتُُمويِن َفَعلُْت.َفَعَل كَ  -صىل اهلل عليه وسلم-

َ
 َما َرأ

هِ  يٍْب، عن أبيه، عن َجدر يرَْشَُب قَائًِما  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: رأيُت رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن عمرو بن ُشعَّ
 وقَاِعًدا.

 حديث ابن عباس: صحيح. درجة احلديث:
 حديث الزنال: صحيح.

 حديث عبد اهلل بن عمرو: حسن.
 اإلمجايل:املعىن 

من ماء زمزم فرشب وهو قائم، وقد رشب يلع بن  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه سىق انليب  -ريض اهلل عنهما-أخِّب ابن عباس 
فعل كما رأيتموين فعلت، وكذلك أخِّب عبد اهلل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-قائًما وقال: إن انليب  -ريض اهلل عنه-أيب طالب 

 يرشب قائًما وقاعًدا. -صىل اهلل عليه وسلم -رأى انليب  أنه -ريض اهلل عنهما-عمرو 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-الزنال بن سِّبة 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص 
 :-ريض اهلل عنهما-حديث ابن عباس  اتلخريج:

 متفق عليه.
 :-ريض اهلل عنه-حديث الزنال 
 رواه ابلخاري.

 :-ريض اهلل عنهما-حديث عبد اهلل بن عمرو 
 رواه الرتمذي وأمحد.

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 من زمزم : من برئ زمزم. •
 رحبة الكوفة )اسم ماكن(، والرحبة يف اللغة الساحة.الرحبة :  •

 فوائد احلديث:
 جواز الرشب قائما مع الكراهة، لورود أحاديث أخرى يف انليه عن ذلك. .1
 .ينبيغ ىلع العالم إذا رأى انلاس اجتنبوا أمرا أو شيئا هو يعلم جوازه أن يوضح هلم وجه الصواب فيه؛ خشية أن يطول األمر فيُظن حتريمه .2
 تحباب بيان احلكم قوال وعمال.اس .3

 ِمْن َزْمَزَم, فَرَشَِب وهو قَائِمٌ  -صَّل اهلل عليه وسلم-َسَقْيُت انليبَّ 
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 املصادر واملراجع:
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ه.1426للنرش، الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش:
 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 .م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، –املصابيح، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم مشاكة 

 (4300) الرقم املوحد:
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ىلع امرأة وبني يََديْها  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه دخل مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقَّاص  احلديث:
ْخِِّبُِك بما هو أيرَْسُ عليِك من هذا »تُسبح به فقال:  -ىَصً أو حَ -نََوًى 

ُ
ُسبَْحان اهلل عدد ما خلق يف »فقال: « أو أفضل -أ

السماء، وسبحان اهلل عدد ما َخلَق يف األرض، وسبحان اهلل عدد ما بني ذلك، وسبحان اهلل عدد ما هو خالق، واهلل 
 «.ال اهلل مثل ذلك، وال حول وال قوة إال باهلل مثل ذلكأكِّب مثل ذلك، واحلمد هلل مثل ذلك؛ وال هلإ إ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وأنه دخل ىلع امرأة تذكر اهلل تعاىل وحتيص  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه اكن مع انليب  -ريض اهلل عنه-يذكر سعد بن أيب وقَّاص 
يكون داخل اتلمر أو باحلىص، وهذا شك من الراوي، هل اكنت حُتيص ِذْكر ذلك بانلوى، ويه اعئشة ابنة سعد، وانلوى: ما 

 اهلل تعاىل بانلوى أو باحلىص.
ْخِِّبُِك بما هو أيرَْسُ عليك من حيث املشقة وعدم اتلعب، ومع ذلك فهو أفضل لك وأرفع يف -صىل اهلل عليه وسلم-فقال هلا 

ُ
: أ

 "؛ ألنها لكمات جامعة وخمترصة ومعناها واسع. درجاتك، فقال هلا: "ُسبَْحان اهلل عدد خلقه...
لكن هذا احلديث قد ضعفه مجع من العلماء، وقد سبق نَظريه أو قريب منه، وهو: حديث أم املؤمنني جويرية بنت احلارث 

بما جيمع هلا قال هلا عندما رآها تسبح، وقد أطالت املقام، فأىت هلا  -صىل اهلل عليه وسلم-، وهو : أن انليب -ريض اهلل عنها-
 لك ما قاتله يف لكمات يسريات: "سبحان اهلل وحبمده عدد خلِقه ورضاء نفسه وِزنة عرشه وِمَداد لكماته" رواه مسلم.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر املطلقةاتلصنيف: 

 -نهريض اهلل ع-سعد بن أيب وقَّاص  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وأبو داود والنسايئ. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

به أن اإلتيان بهذه األلفاظ ىلع حنو ما ورد يف احلديث أفضل من استعمال احلىََص أو السبحة؛ ألن قوهل عدد ما خلق وما ُذكر بعد يكتب هل  .1
باحلىََص وانلوى قليل بالنسبة ذللك الكثري اذلي ال يعلم عدده إال اهلل.وسبق أن احلديث ضعيف، مع ذكر ثواب بعدد املذكورات وما عده 

 ما يقوم مقامه.
 فيه ديلل ىلع أن التسبيح بغري األصابع جائز، لكنه دهلا ىلع ما هو أفضل منه. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم  

 ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه. 1395، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ، وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط

 رصية، بريوت.سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة الع
 ه. 1421، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1السنن الكِّبى للنسايئ،، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، ط

 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 (3712) ملوحد:الرقم ا

ذلك, ُسْبَحان اهلل عدد ما خلق يف السماء, وسبحان اهلل عدد ما َخلَق يف األرض, وسبحان اهلل عدد ما بني 
وسبحان اهلل عدد ما هو خالق, واهلل أكِّب مثل ذلك, واحلمد هلل مثل ذلك؛ وال هلإ إال اهلل مثل ذلك, وال 

 حول وال قوة إال باهلل مثل ذلك
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ِسباُب املسلم فسوق، وقتاهل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  احلديث:
 «.كفر

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

احلديث ديلل ىلع عظم حق املسلم حيث حكم ىلع سب املسلم أخاه بالفسوق وهو اخلروج عن طاعة اهلل، وأن من قاتل 
أخاه املسلم فإنه يكفر كفًرا خيرجه عن امللة إذا اكن يعتقد حل قتال املسلم، وأما إذا قاتله ليشء يف نفسه أو دلنيا دون أن 

 ا كفًرا أصغر ال خيرجه عن امللة، ويكون إطالق الكفر عليه مبالغة يف اتلحذير.يعتقد حل دمه فإنه يكون اكفرً 
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 ِسباب : السب هو الشتم وهو اتللكم يف عرض اإلنسان بما يعيبه. •
 فسوق : فجور وخروج عن احلق. •
 قتاهل : مقاتلته. •
طلق عليه الكفر زجرا؛ للتحذير. •

ُ
 كفر : لم يُرد حقيقة الكفر اذلي هو خروج عن امللة، بل إنما أ

 فوائد احلديث:
 احلديث جواز سب الاكفر، وهذا إذا اكن اكفرا حماربا، أما من بيننا وبينه عهد فقد جاءت انلصوص بتحريم أذيته، ومن أذيته سبه.مفهوم  .1
 وجوب احرتام عرض املسلم. .2
طلق عليه الكفر زجرا؛ للتحذير، فاإلمجاع منعقد من أهل السنة ىلع .3

ُ
أن املؤمن ال  لم يُرد حقيقة الكفر اذلي هو خروج عن امللة، بل إنما أ

 يكفر بالقتال، وال بفعل معصية أخرى.
 سب املسلم من املعايص اليت نىه اهلل عنها وحرمها. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط  

 ، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.صحيح مسلم
 م.2009 - 1430الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 

 ه.1428 1اجلوزي. طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن 
مة، الطبعة اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ

 م.2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 (5333) الرقم املوحد:

 ِسباُب املسلم فسوق, وقتاهل كفر
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لُت انليِبَّ  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  احلديث:
َ
َحبُّ إىل : -صىل اهلل عليه وسلم-قال: )َسأ

َ
يُّ الَعَمِل أ

َ
أ

؟ قال: اجِلَهاُد يف َسِبيِل اهلل.  يُّ
َ
يِن. قلت: ثم أ ؟ قال: بِرُّ الَوادِلَ يُّ

َ
اَلُة ىلَعَ َوقِتَها. قلت: ثم أ ثَِِّن بِِهنَّ اهلل؟ قال: الصَّ قال: َحدَّ

 ولو اْسزَتَْدتُُه لََزاَديِن(. -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 صحيح. احلديث:درجة 

 املعىن اإلمجايل:
؟ فلكما اكن العمل -تعاىل-عن الطااعت هلل، أيها أحب إىل اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  -ريض اهلل عنه-سأل ابن مسعود 

 أحب إىل اهلل، اكن ثوابه أكرث.
وقتها، اذلي حدده الشارع ألن فيه املبادرة ، الصالة املفروضة يف -تعاىل-مبينًا: إن أحبها إىل اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال 

 إىل نداء اهلل تعاىل وامتثال أمره، واالعتناء بهذا الفرض العظيم.
قال: بر  -تعاىل-يف اخلري، لم يقف عند هذا، بل سأهل عن ادلرجة اثلانية، من حمبوبات اهلل  -ريض اهلل عنه-ومن رغبته 

 الوادلين.
من تعظيمه هل يقرن  -سبحانه-حق الوادلين، وحق الوادلين يأيت بعد حق اهلل، بل إنه فإن األول حمض حق اهلل، وهذا حمض 

حقهما وبرهما مع توحيده يف مواضع من القرآن الكريم، ملا هلما من احلق الواجب، مقابل ما بذاله من التسبب يف إجيادك 
 وتربيتك، وتغذيتك، وشفقتهما وعطفهما عليك.

د من ال يبخل، عن ادلرجة اتلايلة من سلسلة هذه األعمال الفاضلة، فقال: اجلهاد يف سبيل اهلل، اسزتا -ريض اهلل عنه-ثم إنه 
 فإنه ذروة سنام اإلسالم وعموده، اذلي ال يقوم إال به، وبه تعلو لكمة اَّلَل وينرش دينه.

 وزوال سلطانهم ودوتلهم.هدم اإلسالم، واحنطاط أهله، وذهاب عزهم، وسلب ملكهم،  -والعياذ باهلل-وبرتكه 
 وهو الفرض األكيد ىلع لك مسلم، فإن من لم يْغُز، ولم حيدث نفسه بالغزو، مات ىلع شعبة من انلفاق.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 

 الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل 
 اتلوحيد. -األدب  -اجلهاد والسري موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

الُة ىلَعَ َوقِْتَها : يريد بها الصالة املفروضة، ألنها يه  •  املرادة عند اإلطالق.الصَّ
 أيُّ : استفهامية. •
 الَْعَمِل : األعمال ابلدنية الظاهرة. •
ِ : أشد حبا إيله. • َحبُّ إىَل اَّللَّ

َ
 أ
 ىلَعَ َوقِتَها : ىلع وقتها املطلوب فعلها. •
 ثم أي : أي: ثم أي  العمل أفضل بعد الصالة ىلع وقتها. •
يِن : األم واألب، والِّب: كرثة اإلح •  سان بكل نوع من أنواع اإلحسان.بِرُّ الَوادِلَ
 اجِلَهاُد يف َسِبيِل اهلل : بذل اجلهد يف قتال أعداء اهلل؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا. •
 اْسزَتَْدتُُه : طلبت الزيادة منه. •
 الصالة : يف اللغة: ادلاعء، ويف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم. •

: أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال: الصالة ىلع وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر -صَّل اهلل عليه وسلم-سألت انليب 
 الوادلين
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 ديث:فوائد احل
 ىلع العلم وطلب الفضائل. -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .1
، الصالة يف أوقاتها، ثم بر الوادلين، ثم اجلهاد يف سبيل اهلل، وذلك بعد وجود أصل اإليمان، فإن العبادات فروعه -تعاىل-أحب األعمال إىل اهلل  .2

 أساسها. -أصل اإليمان-وهو
 فضل الصالة ىلع وقتها، وهو مقصود ابلاب. .3
يقصد بهذا السؤال األعمال ابلدنية، بقرينة ختصيص اجلواب بالصالة وبر الوادلين واجلهاد ولم يدخل يف السؤال وال جوابه يشء من أعمال  .4

 القلوب اليت أعالها اإليمان.
 عما ينبيغ تقديمه منها. األعمال ليست يف درجة واحدة يف األفضلية، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من اهلل تعاىل، ونفعها، ومصلحتها، فسأل .5
 األعمال تفضل عن غريها من أجل حمبة اهلل هلا. .6
 ، إثباتا يليق جبالهل.-تعاىل-إثبات صفة املحبة هلل  .7
 فضل السؤال عن العلم، خصوصا األشياء اهلامة. فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما. .8
 واهليبة من املسؤول.ترك بعض السؤال عن العلم بلعض األسباب؛ كمخافة اإلضجار  .9

 املصادر واملراجع:
 ه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 

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

 ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-م من الكم خري األنام عمدة األحاك

  ـه 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، دار طوق انلجاة1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3365) الرقم املوحد:
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ِة فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سألت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن َجرير  احلديث:
َ
ارْصِف »عن نظر الَفْجأ

 «.برََصك
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عن نظر الفجأة ، ونظر الفجأة هو اذلي يفائج  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه سئل انليب  -ريض اهلل عنه-خيِّب جرير بن عبد اهلل 
: "ارصف برصك" يعِّن أدره -صىل اهلل عليه وسلم-اإلنسان مثل أن تمرَّ به امرأة فينظر إيلها فجأة من غري قصد، فقال انليب 

 يمينًا أو شمااًل حىت ال يلحقك إثم باستدامة انلظر.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوساتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-جرير بن عبد اهلل ابلجيل  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
ة : أي ابَلْغتة من غري قصد هلا. •

َ
 الَفْجأ

 فوائد احلديث:
 احلض ىلع غضر ابَلرَص. .1
 اتلحذير من إَداَمة انلظر ملا حيرم انلظر إيله إذا وقع عليه ابلرص َبْغتة ومن غري قصد. .2
 ال إثم ىلع من وقع نظره ىلع أجنبية فجأة بغري قصد. .3
ة فرصفه، فهو مأجور المتثاهل أمر الرشع. .4

َ
 من وقع نظره ىلع امرأة أجنبية فجأ

عما لو وقع نظره  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل انليب  -ريض اهلل عنه-حتريم انلظر إىل النساء أمٌر ُمستقر عند الصحابة بديلل أن جرير فيه أن  .5
 ىلع امرأة من غري قصد، فهل حكمه حكم من قصد انلظر؟

م عليهم انلظر إىل النساء ملا يرتتب عليه من م .6  فاسد دنيوية وأخروية.فيه عناية الرشع بمصالح العباد، فإنه حرَّ
 العمل بقاعدة: سد اذلرائع، فإن انلظر واخللوة والسفر باألجنبية جاء الرشع بتحريمه قطعا للطريق املوصلة للزنا. .7
وسؤاهل عما يُشلك عليهم، وهكذا ينبيغ للعامة الرجوع إىل علمائهم وسؤاهلم عما أشلك  -صىل اهلل عليه وسلم-رجوع الصحابة إىل انليب  .8

 عليهم.
 املصادر واملراجع:

 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
 م        1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   

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

 ه. 1426د بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حمم 
 (8902) الرقم املوحد:

ةِ فقال: اْْصِف برََصك -عليه وسلمصَّل اهلل -سألت رسول اهلل 
َ
 عن نظر الَفْجأ
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رجال ُيثِِّْن ىلع رجل  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سمع انليب  -ريض اهلل عنه -عن أيب موىس األشعري  احلديث:
ْهلَْكتُْم »وُيْطِريِه يف الِمْدَحِة، فقال: 

َ
 «.َظْهَر الرجل -أو َقَطْعتُمْ -أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ا يف وصفه بما ليس فيه من الصفات احلميدة، فنهاه رجاًل  -صىل اهلل عليه وسلم-سمع انليب  يصف رجاًل باخلري، ويبالغ جدًّ
 ، وأخِّب أن هذا قد يكون سببا يف هلكته؛ ألن ذلك يوجب أن هذا املمدوح يرتفع ويتعاىل.-صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

___________________________ 
 الرشعية < آداب الالكم والصمتالفضائل واآلداب < اآلداب اتلصنيف: 

 كتاب الشهادات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يثِّن ىلع رجل : أي: يصفه باخلري. •
 اإلطراء: املبالغة يف املدح.يطريه :  •
 املدحة : اسم هيئة، واملدح: اثلناء ىلع الشخص بما هل من الصفات. •
 قطعتم ظهر الرجل : كناية عن إيقاعه يف اهللكة، ملا حيمله ذلك ىلع العجب املهلك لصاحبه. •

 فوائد احلديث:
 لكة دلين العبد.املدح يف الوجه مظنة االغرتار بانلفس والوقوع يف العجب، وهذه الصفات مه .1
 احلث ىلع القصد وعدم مدح الشخص الشخص يف وجهه إال باالعتدالل، وعدم اتلملق وحتري احلق. .2
 تفقد أحوال انلاس، وتصحيح األخطاء، وبيان الصواب يف املدح. .3
 يف مدح الشخص. -صىل اهلل عليه وسلم-اتباع هدي انليب  .4
 استشعار أمانة اللكمة وترك مدح غري املستحقني هل. .5

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

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

 م. 2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
 م.  1997ه، 1418ىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األو

ار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د
 ه.1428بريوت، الطبعة: الرابعة 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة

 (5734) الرقم املوحد:

َظْهر  -أو قطعتم-رجاًل يثِن ىلع رجل ويطريه يف املدحة, فقال: أهلكتم  -صَّل اهلل عليه وسلم-سمع انليب 
 الرَّجل
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قال: سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أكرث ما يُْدِخُل انلاَس اجلنة؟  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.الفم والفرج»يُْدِخُل انلاَس انلار، فقال: ، وسئل عن أكرث ما «تقوى اهلل وحسن اخللق»قال: 

 إسناده حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أكرث األسباب اليت تدخل اجلنة يه تقوى اهلل وحسن اخللق وتقوى اهلل تكون باالبتعاد عن املحرمات جبميع أنواعها، وحسن 
 َمن أساء إيله.اخللق يكون مع اخللق وأقله ترك أذاهم وأعاله باإلحسان إىل 

 وأكرث األسباب اليت تدخل انلار يه الفم والفرج ألن اإلنسان اغبًلا ما يقع بسببهما يف خمالفة اهلل سبحانه ومع انلاس.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 املعايصالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اكلزَن واللواط والوطء يف ادلبر.الفم والفرج : املعايص اليت تكون بالفم اكلكذب وانلطق بالزور وأكل احلرام، واليت تكون بالفرج  •
 فوائد احلديث:

 احلض ىلع تقوى اهلل وحسن اخللق. .1
 اتلحذير من اللسان وما خيرج منه ألنها تكب انلاس يف انلار يوم القيامة. .2
 اتلحذير من الزنا وأنه فاحشة سبيلها سوء العاقبة يف ادلنيا واآلخرة. .3

 املصادر واملراجع:
 1حنبل، تأيلف: أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط واعدل مرشد وآخرون، انلارش: دار الرسالة، طمسند اإلمام أمحد بن  

 .1421اعم 
 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 عبداهلل حممد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، انلارش: دار إحياء الكتب العربية.سنن ابن ماجه، تأيلف: أبو 
 .1415اعم  1السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، تأيلف: أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف، ط

 يد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن ع
 .1422اعم  1مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، ط

 (5812) الرقم املوحد:

انلاس اجلنة؟ قال: تقوى اهلل وحسن اخللق, وسئل سئل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم عن أكَث ما يدخل 
 عن أكَث ما يدخل انلاس انلار, فقال: الفم والفرج
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رش الطعاِم طعاُم الويلمة، يُدىع هلا األغنياء وُيرتك الفقراء، »أنه اكن يقول:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.-صىل اهلل عليه وسلم-ومن تَرك ادلعوة فقد عىص اهلل ورسوهل 

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

أن  -عليه الصالة والسالم-ريض اهلل عنه، واذلي هل حكم الرفع كما أنه قد روي من قوهل -أفاد هذا األثر عن أيب هريرة 
رش الطعام هو طعام الويلمة اذلي يصنع للزفاف لكنه خمصوص بدعوة األغنياء فقط دون الفقراء، وذلك احتقاًرا هلؤالء 
الفقراء، وكون القصد من دعوة هؤالء األغنياء هو الرياء والسمعة وطلب الشهرة، فلهذا صارت بهذا القصد من رش الطعام، 
لكن لو شملت ادلعوة الفريقني زالت الرشية عنها، وإال فأصل الويلمة مرشوع إظهارا لشكر اهلل ىلع نعمة انلاكح، ثم أفاد 

 ة من غري عذر اكن اعصًيا هلل ورسوهل، ألنَّ األمر بها متحتم ملا يف إجابتها من املصالح.احلديث أن من ترك إجابة دعوة الويلم
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .-صىل اهلل عليه وسلم-عليه، ورواه مسلم مرفواًع أيًضا إىل انليب متفق  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 رش الطعام : ليس املراد بذلك ذم الطعام يف ذاته وحاهل، وإنما ذم الفعل اذلي هو دعوة األغنياء وترك الفقراء. •
 الويلمة : الطعام اذلي يصنع للعرس خاصة. •
 ومن ترك ادلعوة : أي من غري عذر، وهذا القيد مستفاد من عمومات الرشيعة. •

 فوائد احلديث:
 إذا اكنت الويلمة يدىع إيلها األغنياء ويرتك دعوة الفقراء اكنت من رش الطعام. .1
ورسوهل والوجوب مذهب مجهور  جعل تارك اإلجابة بال عذر اعصيًا هلل -عليه الصالة والسالم-وجوب إجابة ادلعوة إىل الويلمة؛ ألن انليب  .2

 العلماء.
 ، ألن األمر باإلجابة لم يرد إال يف السنة.-تعاىل-أمٌر من اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن أمر انليب  .3
 واتلبذير. استحباب دعوة الفقراء واملحتاجني، كما  أن فيه احلث ىلع أن تؤلك الويلمة وال ترتك تلضيع ويرىم بها يف املزابل ملا فيه من اإلرساف .4
 يف األحاكم الرشعية دون األحاكم الكونية القدرية. -تعاىل-مع اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز قَْرِن الرسول  .5

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

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 1428الطبعة األوىل  -طبعة دار ابن اجلوزي -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان -
 م. 2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة،  -مكة املكرمة  -مكتبة األسدي  -املرام، تأيلف عبد اهلل البسامتوضيح األحاكم رشح بلوغ  -
 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -لوغ املرام للشيخ ابن عثيمنيفتح ذي اجلالل واإلكرام برشح ب -

1427. 
 بدون طبعة وبدون تاريخ -سبل السالم  رشح بلوغ املرام، ملحمد بن إسماعيل  الصنعاين، دار احلديث -
 م. 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل،  -اململكة العربية السعودية  -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار  -

 (58113) الرقم املوحد:

صَّل -ويرتك الفقراء, ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهلل ورسوهل رش الطعام طعام الويلمة, يدىع هلا األغنياء 
 -اهلل عليه وسلم
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رَُهما: »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
ِصنَْفان من أهل انلار لم أ

ْسِنَمِة ابُلْخِت قوم معهم ِسيَاط 
َ
َكأْذنَاِب ابَلقر يُضبون بها انلاس، ونساء اكِسيَات اعريات ُمِمَيالت َمائاِلت، ُرُؤوُسُهنَّ َكأ

ْدن رحيها، وإن رحيها يلُوَجد من َمِسرية كذا وكذا  «.املائِلة ال يَْدُخلْن اجلَنَّة، وال جَيِ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

رَُهما" أي لم يرهما يف عرصه لطهارة ذلك العرص، بل حدثا بعده وهذا من الُمعجزات معىن 
َ
احلديث: "ِصنَْفان من أهل انلار لم أ

يْدَّ اهلل بها نبيه 
َ
 :-صىل اهلل عليه وسلم-اليت أ

يُضبون انلاس بغري حق  األول: "قوم معهم ِسيَاط َكأْذنَاِب ابَلقر يُضبون بها انلاس" قال العلماء وهؤالء هم الرُشط اذلين
 معهم ِسيَاط كأذناب ابلقر يعِّن َسوط طويل يُضبون به انلاس بغري حق. 

ية اعريات من اتلقوى؛ ألن اهلل  -اثلاين: "نساء اكسيات اعريات ُمِميالت مائالت" واملعىن: قيل: اكسيات بثيابهن كسوة ِحسر
ل هذا احلديث لك امرأة فاسقة فاجرة وإن اكن عليها ثياب قال : )وبلاس اتلقوى ذلك خري ذلك( وىلع هذا فيشم -تعاىل

فضفاضة؛ ألن املراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة اثلياب اعريات من اتلقوى؛ ألن العاري من اتلقوى ال شك أنه اعر كما 
ية لكن ال تسرت، إ -تعاىل-قال  ما لِضيقها وإما )وبلاس اتلقوى ذلك خري(، وقيل: اكسيات اعريات أي عليهن كسوة ِحسر

ِتها تكون رقيقة ما تسرت ، وإما لقرصها.  خِلفَّ
 لك هذا يقال للمرأة اليت تلبس ذلك إنها اكسية اعرية.

"ُمِمياَلت" يعِّن تميل املشطة كما فرسها بعضهم بأنها املشطة املائلة اليت جتعل املشطة ىلع جانب، فإن هذا من امليل؛ ألنها 
هذا امليل اذلي جاءنا إنما وردنا من النساء الكفار وهذا والعياذ باهلل ابتىل به بعض النساء مميالت بمشطتهن وال سيما أن 

فصارت تفرق ما بني الشعر من جانب واحد فتكون هذه مميلة أي قد أمالت مشطتها، وقيل: مميالت أي فاتنات غريهن ملا 
اللفظ يشمل املعنيني؛ ألن القاعدة أن انلَصَّ إذا اكن خيرجن به من اتلِّبج والطيب وما أشبه ذلك فهن مميالت لغريهن ولعل 

حيتمل معنيني وال مرجح ألحدهما، فإنه حيمل عليهما مجيعا وهنا ال مرجح وال منافاة الجتماع املعنيني فيكون شامال هلذا 
 وهذا.

ا جيب عليهن من احلَيَاء  واحِلَشمة جتدها يف السوق تميش مشية الرجل وأما قوهل : "َمائاِلت" فمعناه منحرفات عن احلق وعمَّ
بقوة وجدل حىت إن بعض الرجال ال يستطيع أن يميش هذه املشية لكنها يه تميش كأنها جندي من شدة مشيتها ورضبها 
باألرض وعدم مباالتها كذلك أيضا تضحك إىل زميلتها وترفع صوتها ىلع وجه يثري الفتنة وكذلك تقف ىلع صاحب ادلاكن 

يف ابليع والرشاء وتضحك معه وما أشبه ذلك من املفاسد وابلالء وهؤالء مائالت ال شك أنهن مائالت عن احلق  تماكسه
 نسأل اهلل العافية.

ْسِنَمِة ابُلْخِت املائِلة" ابلخت : نوع من اإلبل هلا سنام طويل يميل يمينا أو شماال هذه ترفع شعر رأسها حىت 
َ
"ُرُؤوُسُهنَّ َكأ

ينًا أو يساًرا كأسنمة ابلخت املائلة، وقال بعض العلماء، بل هذه املرأة تضع ىلع رأسها عمامة كعمامة الرجل يكون مائال يم
 حىت يرتفع اخلمار ويكون كأنه سنام إبل من ابلخت.

ربنها وىلع لك حال فهذه جتمل رأسها بتجميل يفنت ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها نعوذ باهلل يعِّن ال يدخلن اجلنة وال يق
وإن رحيها يلوجد من مسرية كذا وكذا من مسرية سبعني اعًما أو أكرث ومع ذلك ال تقرب هذه املرأة اجلنة والعياذ باهلل؛ ألنها 

 خرجت عن الرصاط فيه اكسية اعرية مميلة مائلة ىلع رأسها ما يدعو إىل الفتنة والزينة.
___________________________ 

َرُهما: قوم معهم ِسَياط َكأْذنَاِب اِلَقر يرضبون 
َ
بها انلاس, ونساء اكِسَيات اعريات ِصْنَفان من أهل انلار لم أ

ْسنَِمِة اِلُْخِت املائِلة ال يَْدُخلْن اجَلنَّة
َ
 ُمِمَيالت َمائاِلت, ُرُؤوُسُهنَّ َكأ
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 واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلارالفضائل اتلصنيف: 
 الظلم. -اللباس موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 انلار.أهل انلار : أي ممن يعذبون يف  •
رَُهما : أي لم يوجد يف عهده  •

َ
 _صىل اهلل عليه وسلم  _لم أ

 ِسيَاط : ما يَُُضب به. •
 كأْذنَاب ابلقر : أي: تُْشِبه أْذنَاب ابلقر. •
ْسِنَمِة ابلُْخِت : أي: يكِّبنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو حنوها، ويضاف هل أيضاً حشو الشعر ووصله بغريه يل •

َ
 ظهر كثريا.ُرُؤوُسُهنَّ َكأ

 ابُلْخت : نوع من اإلبل طويلة األعناق. •
 اَكِسيَاٌت : أْي: من نعمة اهلل •
 اَعِرَياٌت : من شكرها، وقيل معناه: تسرت بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهارا جلماهلا وحنوه. وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها •
 مائاَِلٌت : عن طاعة اهلل وما يلزمهن حفظه •
ن غريهن فعلهن املذموم، وقيل: مائالت يمشني متبخرتات، مميالت ألكتافهن، وقيل: مائالت يمتشطن املشطة امليالء: ويه مُمياَلٌت : يعلم •

 يمشطن غريهن تلك املشطة.« مميالت»مشطة ابلغايا، و 
 فوائد احلديث:

 كشف يف نسائها، وَميَاعة وختنث يف رجاهلا.من ُعريٍّ و -صىل اهلل عليه وسلم-إنذار ووعيد لألمة اليت وقعت فيما أخِّب عنه رسول اهلل  .1
 حتريم رضب انلاس وإيذائهم دون إثم فعلوه أو ذنب اقرتفوه. .2
 حتريم إاعنة الظلمة ىلع ظلمهم. .3
 اتلحذير واتلنفري من اتلهتك واخلروج عن احلشمة وسلخ احلجاب اذلي أمر اهلل به املرأة املسلمة وجعله عنوان رشفها ورمز كرامتها وسياج .4

 ا وصيانتها.حفظه
 حث املرأة املسلمة ىلع االلزتام بأوامر اهلل وابلعد عن لك ما يسخطه وجيعلها تستحق العذاب األيلم واجلحيم املقيم يوم القيامة. .5
مها. .6  حتريم اللباس الضيق والَشفاف اذلي يصف العورة أو جُيَسر
عن األمور املغيبة اليت لم تقع إال يف أزمنة متأخرة  -ة والسالمعليه الصال-، حيث أخِّب -عليه الصالة والسالم-احلديث من دالئل نبوته  .7

 وبعيدة عن القرون الفاضلة.
 املصادر واملراجع:

 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
 م        1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   

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

 ه1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل،  
 ه. 1426الطبعة: رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش،  

 (8903) الرقم املوحد:
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: "سيد االستغفار أن يقول العبد: امهلل -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن شداد بن أوس  احلديث:
بُوُء لك أنت ريب ال هلإ إال أنت 

َ
خلقتِّن وأنا عبدك وأنا ىلع َعْهِدَك َووَْعِدَك ما اْسَتَطْعُت أعوذ بك من رش ما صنعُت أ

بُوُء لك بذنيب َفاْغفْر يل فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت".
َ
 بنعمتك يلعَّ وأ

 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ادلاعء كأنها رئيسة ألفاظ االستغفار، ويه أن يقول العبد: "امهلل أنت ريب أن ألفاظ هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-خيِّب انليب 
 
َ
بُوُء لك بنعمتك يلعَّ وأ

َ
بُوُء ال هلإ إال أنت خلقتِّن وأنا عبدك وأنا ىلع َعْهِدَك َووَْعِدَك ما اْستََطْعُت أعوذ بك من رش ما صنعُت أ

 لك بذنيب فَاْغفْر يل فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت"
عليه من اإليمان به والطاعة هل، حبسب استطاعته، ال حبسب  -سبحانه-العبد هلل باتلوحيد أوال، وأنه ىلع ما اعهد اهلل  فيقر

ويستحقه عليه، ألن العبد مهما قام به من العبادة ال يقدر أن يأيت جبميع ما أمره اهلل به وال القيام بما  -تعاىل-ما ينبيغ هلل 
جئ إيله، ويعتصم به، فإنه املستعاذ به من الرش اذلي صنعه العبد، ثم يقر العبد ويعرتف هل طواع جيب من شكر انلعم، ثم يلت

بنعمته عليه، ويرجع ىلع نفسه باإلقرار واالعرتاف بإثمه ومعصيته، ثم يدعو اهلل أن يغفر هل بأن يسرته من اذلنوب ويقيه 
 .-عز وجل-آثامها بعفوه وفضله ورمحته، فإنه ال يغفر اذلنوب إال هو 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر الصباح واملساءاتلصنيف: 

 ادلعوات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-شداد بن أوس  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 سيد : السيد هو الرئيس. •
 االستغفار : االستغفار: هو طلب مغفرة اذلنوب بسرتها يف ادلنيا واتلجاوز عنها يف اآلخرة. •
• .  أبوء لك بنعمتك : باء َيبُوُء أي رَجَع وانقطع، واملعىن: أعرتف لك طواع بنعمتك يلعَّ
 واالعرتاف بإثيم ومعصييت.أبوء بذنيب : أي أرجع ىلع نفِس باإلقرار  •

 فوائد احلديث:
 فضيلة االستغفار عموًما، وهذه الصيغة خصوًصا. .1
 أن صيغ االستغفار ختتلف وبعضها أفضل من بعض. .2
 .-تعاىل-اإلقرار بربوبية اهلل  .3
 باأللوهية والعبودية. -تعاىل-اإلقرار هلل  .4
 أن ادلاعء بـ)امهلل( أفضل من ادلاعء بـ)ياهلل(. .5
 عليه. -سبحانه-عليه، وأنه ىلع عهده اذلي اعهد اهلل  -سبحانه-العبد ملا اعهد اهلل جتديد  .6
 ما استطاع. -سبحانه-أن العبد ملزتم بأن يكون ىلع عهد اهلل  .7
 من رش املعايص اليت فعلها العبد. -سبحانه-أن اإلنسان يعتصم باهلل  .8
 وندًما.اعرتاف العبد هلل بانلعم شكًرا، واعرتافه هل باذلنب توبًة  .9
 أنه ينبيغ للعبد أن حيرص ىلع داعء اهلل بهذا ادلاعء ألنه سيد االستغفار. .10

 صيغة سيد االستغفار
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 املصادر واملراجع:
 صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. 

 مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط 
 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.
 (5503) الرقم املوحد:
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: "طعام االثنني اكيف اثلالثة، -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 وطعام اثلالثة اكيف األربعة". 

قال: "طعام الواحد يكيف االثنني، وطعام  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-ويف رواية ملسلم عن جابر 
 وطعام األربعة يكيف اثلمانية".االثنني يكيف األربعة، 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف احلديث احلث ىلع املواساة يف الطعام، وأنه وإن اكن قلياًل حصلت منه الكفاية املقصودة، ووقعت فيه بركة تعم احلارضين 
بطعامك اذلي قدرت أنه يكفيك، وجاء رجل آخر عليه، وهو حث منه عليه الصالة والسالم ىلع اإليثار يعِّن أنك لو أتيت 

 فال تبخل عليه، وتقول هذا طعايم وحدي؛ بل أعطه منه حىت يكون اكفياً لالثنني.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 الزهد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل 

 حديث أيب هريرة متفق عليه. اتلخريج:
 حديث جابر رواه مسلم.

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

• -  :- 
 احلديث:فوائد 

 استحباب االجتماع ىلع الطعام، وأال يأكل املرء وحده. .1
 الِّبكة تتضاعف مع الكرثة واالجتماع ىلع الطعام. .2
 احلض ىلع املاكرم والقناعة بالكفاية. .3
 الرتغيب يف إطعام الطعام ولو اكن قلياًل. .4

 املصادر واملراجع:
 ابن اجلوزي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار 

 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 ه.1426الرياض، -العثيمني، مدار الوطن رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
 ه.1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

األوىل، مام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة لإل ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 ه.1422

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
ادلمام، الطبعة -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري؛ لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب، حتقيق طارق بن عوض اهلل، دار ابن اجلوزي

 ه.1422اثلانية، 
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 (6057) الرقم املوحد:

 طعام االثنني اكيف الالثة, وطعام الالثة اكيف األربعة
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طعام أول يوم حق، وطعام يوم »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود  احلديث:
َع اَّلُل به َع َسمَّ  «.اثلاين سنة، وطعام يوم اثلالث ُسْمَعٌة، ومن َسمَّ

 ضعيف. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

ا، أي واجبة متحتمة يف أي يوم، فيه ضيافة واجبة، وتكون طريقة  -إن صح-احلديث  فيه تقسيم حلكم الويلمة، فتكون حقًّ
متبعة يسري عليها اغلب انلاس، وهذا يف ايلوم اثلاين، وتكون للرياء والشهرة يف ايلوم اثلالث، وحمل الكراهة أو اتلحريم يف 

ثلالث، فيعاقب صاحبها يوم القيامة بأن يفضحه اهلل  ىلع رؤوس اخلالق ألن اجلزاء من جنس العمل، ايلوم األول واثلاين وا
 إال أنه قد ثبت يف صحيح السنة ما يدل ىلع جواز اإليالم فوق اثلالثة أيام إذا دعت إيله حاجة.

___________________________ 
 آداب األكل والرشبالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وابن ماجه. اتلخريج:

 يبوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 حق : واجب عند بعض العلماء واجلمهور ىلع أن )حق( بمعىن سنة مؤكدة. •
 .-صىل اهلل عليه وسلم-وليس املراد سنة انليب ُسنٌََّة : طريقة متبعة جرت به اعدة انلاس،  •
 سمعة : طلب إسماع انلاس، فيكون فعلها حراًما واإلجابة إيلها كذلك. •
 سمع اهلل به : فضحه اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق؛ ألنه عمل هذه الويلمة لغري وجه اهلل فاكنت عقوبته فضحه ىلع املاْل. •

 فوائد احلديث:
لويلمة  تكون يف ايلوم األول، فإن اكنت فيما بعده من األيام لم جتب ادلعوة؛ فيف ايلوم اثلاين: مستحبة، ويف ايلوم اثلالث أن ادلعوة إىل ا .1

 تكره: أو حترم.
مة، ف .2 ا يف ايلوم اثلالث فيه رياٌء وسمعٌة؛ فتكون حمرَّ تجب ىلع املدعو اإلجابة أنَّ الويلمة يف ايلوم األول واجبة، ويف ايلوم اثلاين سنٌَّة مستحبَّة، أمَّ

ل،  وتُستَحب يف ايلوم اثلاين، وحتُرم يف ايلوم اثلالث، وهذا مذهب مجهور العلماء.  يف األوَّ
 اتلحذير من أن يكون اإلنسان مسمعاً بعمله، يقصد أن يمدحه انلاس. .3

 املصادر واملراجع:
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  - 

 م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
 حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايقسنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن،  -

 فيصل عيىس ابلايب احلليب  -دار إحياء الكتب العربية 
 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -
 م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة–املكرمة  مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -
 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -
الطبعة األوىل  -ق صبيح رمضان وأم إرساء بيويمحتقي -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -

1427 
 -بريوت –توزيع: املكتب االساليم  -أرشف ىلع طباعته واتلعليق عليه: زهري الشاويش  -حممد نارص ادلين األبلاين -ضعيف سنن الرتمذي  -

 م 1991 - ـه 1411 األوىل،: الطبعة
 اململكة العربية السعودية -س للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القب -

 م. 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 (58115) الرقم املوحد:

 وطعام يوم الالث سمعة, ومن سمع سمع اهلل بهطعام أول يوم حق, وطعام يوم الاين سنة, 
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 «.شغله عيبُه عن عيوب انلاسُطوىب ملن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
 ضعيف جدا درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث توجيه رشيد وحث لإلنسان ىلع أن يشغل وقته بإصالح نفسه، وذلك باتلحيل بماكرم األخالق، واتلخيل عن 
انلاس وتتبع عوراتهم، فمن فعل ذلك رذائل اذلنوب،فهذا هو املنهج السليم اذلي يسلم فيه اإلنسان من االشتغال بعيوب 

استحق جائزة )طوىب( اليت يه شجرة يف اجلنة، أو مزنلة اعيلة فيها، واحلديث ضعيف، ولكن الوصف املذكور مندوب إيله 
 ألدلة صحيحة أخرى.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

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

 رواه الْبار اتلخريج:
 مسند الْبار مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 طوىب : اسم شجرة يف اجلنة، وقيل: عيش طيب هل يف اآلخرة، وحياة طيبة. •

 فوائد احلديث:
بانلظر يف عيوب نفسه، وحياول جاهًدا اتلخلص منها، فيسلم من تبعة ، بأن ينشغل -تعاىل-يف احلديث توجيه رشيد ملن يريد السري إىل اهلل  .1

 تتبع عورات انلاس.
 املصادر واملراجع:

 م.1988 ـه، 1408الطبعة : اثلاثلة :  -ضعيف اجلامع الصغري وزيادته،للشيخ األبلاين. دار النرش : املكتب اإلساليم: بريوت  
 املدينة املنورة. الطبعة : األوىل. -العلوم واحلكم  مسند الْبار، لإلمام الْبار. انلارش : مكتبة

 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
مة.الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكَّ

 ه. 1424: السابعة، الطبعة. الرياض –أدلة األحاكم، البن حجر.  دار الفلق بلوغ املرام من 
 (5362) الرقم املوحد:

 طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب انلاس
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ِ  -ريض اهلل عنه-ُجنُْدُب بن عبد اهلِل ابلجيل  احلديث: اكن فيمن اكن »: -صىل اهلل عليه وسلم -َقاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
 ادلم حىت مات، قال اهلل 

َ
ينا فَحزَّ بها يده، فما َرقَأ : عبدي بَاَدَريِن -عز وجل-قبلكم رجل به ُجْرٌح فََجِزَع؛ فأخذ سكر

 «.بنفسه، حرمت عليه اجلنة
 صحيح. درجة احلديث:

 اإلمجايل:املعىن 
َث انليب  يَِس من  -صىل اهلل عليه وسلم-حدَّ

َ
أصحابَه عن رجٍل اكن فيَْمن قَبلَنا من األمم املاضية فيه ُجْرٌح مؤلٌم َجِزع منه، فأ

وشفائه، ولم يصِّب ىلع أمله رجاَء ثوابه؛ لضعِف دايع اإليمان وايلقني يف قلبه، فأخذ سكيناً فقطع بها يده،  -تعاىل-رمحة اهلل 
 وينقطع حىت مات.فأ

ْ
 صابه نزيف يف دمه، فلم يرقأ

ل إيلَّ نفَسه جبنايته املحرمة،  -تعاىل-قال اهلل  ما معناه: هذا عبدي استبطأ رمحيت وشفايئ، ولم يكن هل َجدَلٌ ىلع باليئ؛ فَعجَّ
 وظنَّ أنه قرصَّ أجله بقتله نفسه؛ ذلا فقد حرمت عليه اجلنة، ومن حرم اجلنة؛ فانلار مثواه.

 السابق ومشيئته وقضائه لفعل هذا القاتل. -تعاىل- شك يف علم اهلل وال
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايصاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 فََجِزَع : فلم يْصِّب ىلع ألِم اجلرح. •
 فََحزَّ بَِها يََدُه : أي: َقَطَعها. •
ُم َحىتَّ َماَت : أي: ما اْنَقَطَع َدُمُه حىت مات. •  ادلَّ

َ
 َفَما َرقَأ

 خيطر ىلع بال.اجلنة : ادلار اليت أعدها اهلل يف اآلخرة فيها ملن أطاعه، وجعل فيها من انلعيم ما ال  •
 فوائد احلديث:

ِِّب عند املصائِب عما يُْسِخط اهلل  .1 َّلْطِم وشق اجليوب، وكقتل انلفس. -تعاىل-وجوُب الصَّ  ِمن قَوٍل، اكنلياَحة، أو فعٍل، اكل
ٌر األشياَء قبل وجودها، وأط .2  لقت عليه املبادرة بوجود صورتها.ليس يف قوهل: "عبدي باَدَرين بِنفسه" منافاٌة ِلقضاء اهلل وقدره السابق؛ فاهلل مقدر
 حتريم قتل اإلنسان نفسه؛ ألنَّها ليست ِملْكه وإنَّما يه ِملك خالقها. .3
 اتلحديُث عن األمم املاضية. .4

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

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

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

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

 (2981) الرقم املوحد:

َنَّة ْمت َعلَْيِه اجلْ  َعْبِدي بَاَدَريِن بَِنْفِسِه, َحرَّ
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عليكم بالصدق، »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  احلديث:
، وإن الِّب يهدي إىل اجلنة، وما يزال الرجل يصدق وَيتََحرَّى الصدق حىت يكتب عند اهلل  فإن الصدق يهدي إىل الِِّبر

يًقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إىل ال فجور، وإن الفجور يهدي إىل انلار، وما يزال الرجل يكذب ِصدر
ابا  «وَيتََحرَّى  الكذب حىت يكتب عند اهلل َكذَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ىلع الصدق ومالزمته وحتريه وبيان ثمرته واعقبته احلميدة يف ادلنيا واآلخرة، فالصدق  -صىل اهلل عليه وسلم-حث انليب 
، ويف ذلك إشعار حبسن -تعاىل-الِّب اذلي هو الطريق إىل اجلنة، والرجل إذا لزم الصدق كتب مع الصديقني عند اهلل أصل 

 اخلاتمة وإشارة إىل أنه يكون مأمون العاقبة.
 من الكذب و بني مُضته وشؤم اعقبته، فهو أصل الفجور اذلي هو طريق إىل انلار. -صىل اهلل عليه وسلم-وحذر انليب 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 اتلفسري: )يا أيها اذلين ءامنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني(.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. منت احلديث:مصدر 
 معاين املفردات:

 عليكم بالصدق : أي الزموا الصدق، والصدق: هو ضد الكذب، وهو اإلخبار باليشء ىلع وفق الواقع. •
 الِّب : الِّب اسم جامع للخري لكه، من فعل احلسنات وترك السيئات، ويطلق ىلع العمل الصالح ادلائم املستمر معه إىل املوت. •
 الصدق : أي يقصده ويعتِّن به.يتحرى  •
 حىت يكتب : أي حىت حيكم هل بهذا الوصف وينال مثل ما ينالون. •
 يكذب : هو اإلخبار باليشء ىلع خالف ما يف الواقع. •
 الفجور : هو اسم جامع للرش، ويطلق ىلع االنبعاث يف املعايص غري مكرتث بممارسة الفسق والفساد. •
 الكذب حىت يعرف به ويصري هل سجية وخلق.كذابا : هو من يتكرر منه  •

 فوائد احلديث:
 أن للجنة أعمااًل توصل إيلها منها الصدق، وأن للنار أعمااًل توصل إيلها منها الكذب. .1
 األمر بالصدق ألنه يدل ويوصل إىل الِّب اذلي هو مِجَاع اخلري، والِّب هو الطريق املستقيم للجنة. .2
واملجاهدة، فإن الرجل ما يزال يصدق ويتحرى الصدق، حىت يكون الصدق سجية هل وطبًعا،  أن الصدق خلق كريم حيصل باالكتساب .3

 فيكتب عند اهلل من الصديقني واألبرار.
كثري  -تعاىل-أن الكذب خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته، وحتريه قواًل وفعاًل، حىت يصبح ُخلقاً وسجية، ثم يكتب عند اهلل  .4

 الكذب عديم الصدق.
أن الكذب يوصل إىل الفسق والفجور، فتصري أقواهل وأعماهل لكها ىلع خالف احلقيقة، خارجة عن طاعة اهلل، واخلروج عن طاعته هو اهلاوية  .5

 اليت تقود صاحبها وتزج به يف انلار.

َنَّةِ  , َوإِنَّ الِِّْبَّ َيْهِدي إىَل اجلْ ْدَق َيْهِدي إىَل الِِّْبر ْدِق, فَإِنَّ الصر  َعلَْيُكْم بِالصر
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 املصادر واملراجع:
 ايق.صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابل 

 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.

 ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار 
 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.
 حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث.سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام 

 (5504) الرقم املوحد:
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رسول اهلل، رَُجٌل ُمَقنٌَّع باحلَديد، فقال: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: أىَت انليب  -ريض اهلل عنه-عن الِّباء  احلديث:
ْسِلُم؟ قال: 

ُ
ْو أ

َ
قَاتُِل أ

ُ
ْسِلم، ثم َقاتل»أ

َ
جر »: -صىل اهلل عليه وسلم-، فأْسلَم ثم قاتل َفُقِتل. فقال رسول اهلل «أ

ُ
َعِمل قلياًل وأ

 «.كثرياً 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

للحديد وقد غطاه ولم يكن قد أسلم، فقال: يا رسول يريد اجلهاد معه وهو البس  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
َجاهد ثم أسلم أم أْسلم ثم أَجاهد؟ فقال هل :" أسلم ثم جاهد "، فأسلم الرَُجل ثم جاهد، فقاتل حىت قُتل، فقال رسول اهلل 

ُ
اهلل أ

جر كثرًيا"؛ أي: بالنسبة إىل زمان إسالمه، فاملدة -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
بني إسالمه إىل مقتله مدة يسرية، : "َعِمل قلياًل وأ

 ومع ذلك أجر كثرياً؛ ألن اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء لكمته من أفضل األعمال وأعظمها أجًرا.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد
اِء بِْن اَعزٍِب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-الَِّْبَ

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

 معاين املفردات:
 مقنع باحلديد : متغط بالسالح. •
 احلديث:فوائد 

 أن األعمال الصاحلة ال ُيْعتَدُّ بها إال بعد اإلسالم، وأن اإلسالم يَهدم ما اكن قبله. .1
 فضل الشهادة يف سبيل اهلل وكبري أجرها عند اهلل. .2
 فيه جواز لبس احلديد وما يمنع من سهولة وصول األعداء إيله، وأنه غري مناف حلب الشهادة. .3
 َقبْل إسالمه ومات لم يُكتب هل األجر.من َعِمل عماًل ظاهره الصالح  .4
 اإلسالم ُمقدم ىلع نرُصة املسلمني. .5
 عدم جواز االستعانة باملرشكني يف القتال. .6
 اهلل سبحانه ينظر إىل قلوب عباده وصدقهم معه ال إىل صورهم. .7
 العمل القليل قد يُغِّن عن عمل كثري. .8

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد  - 
 ه.1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -صحيح ابلخاري  -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل،دارابن اجلوزي -
 ه.1407ت، الطبعة الرابعة عرشة، بريو-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 ه.1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
 م.2003 - ـه1423السعودية، الرياض الطبعة: اثلانية،  -اهيم مكتبة الرشد رشح صحيح ابلخارى البن بطال األندلِس،حتقيق: أبو تميم يارس بن إبر-
د إبراهيم مكتبة دار السالم، الري- د إسحاق حممَّ ِغرِي حممد بن إسماعيل الصنعاين، املحقق: د. حممَّ ُح اجلَاِمع الصَّ  1432الطبعة: األوىل، -اض اتلَّنويُر رَشْ
 م. 2011 - ـه

 (3570) الرقم املوحد:

جر كثريا
ُ
 َعِمل قليال وأ
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ُهَما انلَّار: »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث: َعنْيٌ بََكْت من َخْشيَة اهلل، وَعنْيٌ بَاتَت َعيْنَاِن اَل تَمسُّ
 «.حَتُْرُس يف َسِبيل اهلل

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث: أن انلَّار ال َتَمسُّ عينًا بََكْت خوفاً من اهلل تعاىل، فعندما يتذكر اإلنسان عظمة اهلل وقدرته ىلع عباده ويتذكر 
 حاهل وتقصريه يف حق اهلل تعاىل؛ فيبيك رجاء رمحته وخوفاً من ِعَقابه وَسَخطه، فهذا موعود بانلجاة من انلار.  

 ويه: من بَاتت حَترس يف سبيل اهلل تعاىل يف اثلغور ومواضع االقتتال حفاظاً ىلع أرواح املسلمني.وعني أخرى ال تمسها انلار، 
وقوهل: "ال تمسهما انلار" هذا من إطالق لفظ اجلزء وإرادة اللك، واملراد: أن من بََكى من َخشية اهلل تعاىل ومن بات حَيرس 

م َجَسَدهما   ىلع انلَّار.يف سبيل اهلل، فإن اهلل تعاىل حُيَرر
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 وعظمته.خشية اهلل : اخلوف من جالهل  •

 فوائد احلديث:
 فضل ابلاكء من خشية اهلل واحلراسة يف سبيل اهلل ملا فيهما من صدق اإليمان وكمال املراقبة. .1

 املصادر واملراجع:
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

رشكة مكتبة ومطبعة -أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: 
 مرص -مصطىف ابلايب احلليب 

 م 1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 
 -بريوت –إلساليم مشاكة املصابيح، ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب العمري أبو عبد اهلل وِل ادلين اتلِّبيزي، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين املكتب ا

 .1985 اثلاثلة،: الطبعة
 (3733) الرقم املوحد:

ُهَما انلَّار: َعنْيٌ بََكْت من َخْشَية اهلل, َعنْيٌ بَاتَت حَتُْرُس يف َسبِيل اهلل  َعْيَناِن الَ تَمسُّ
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ة »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث: بت امرأة يف ِهرَّ ُعذر
َسَجنَتْها حىت ماتت، فدخلت فيها انلار، ال يه أطعمتها وال َسقتها، إذ حبستها، وال يه تَركتْها تأكل ِمن َخَشاِش 

 «.األرض
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، والسبب يف ذلك أنها حبست قطة -والعياذ باهلل-يف هذا احلديث عن امرأة دخلت انلار  -صىل اهلل عليه وسلم-أخِّب انليب 
 حىت ماتت، فال يه أطعمتها وسقتها، وال يه تركتها تأكل من حرشات األرض تطلب رزقها نلفسها، 

اإلثم باإلنسان املعصوم؛ ممن والَّهم اهلل إيَّاهم: من زوجٍة، وودٍل، وخادٍم،  وإذا اكن هذا الوعيد يف ابلهائم، فكيف يكون
 وغريهم؟!

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

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

 بلوغ املرام. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

ة. • ة : أي: ألجل هرَّ  يف هرَّ
ة : يه األنىث من القطط، واذلكر: هر. •  هرَّ
 َسَجنتََها : حبستها، وربطتها. •
 خَشاش : بفتح اخلاء املعجمة؛ ويه حرشات األرض. •

 فوائد احلديث:
ة ورباطها إِذا لم يهمل إطعامها  .1 َاذ الِْهرَّ ا يِف َمْعنَاَها.َجَواز اختر  وسقيها، َويلْحق بَها َغريَها ِممَّ
 حتريم حبس احليوان وإجاعته. .2
 حتريم قتل اهلر، فإن العذاب إنما يكون ىلع فعل حمرم بغري سبب يبيح ذلك. .3
ب بذلك فتعذيبه من أجل البرش من باب أوىل. .4  اإلنسان إذا أهمل ما حتت يده من غري البرش، وُعذر
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أطلع عليه نبيه  -عز وجل-انلار، وأن اهلل إثبات العذاب يف  .5
بيان فضل اإلسالم ورمحته وشفقته باملخلوقات حىت احليوانات اليت ال تُؤلك وال تُستخَدم إذا ُحبست فإنه جيب ىلع من حبسها أن يقوم  .6

 بكفايتها.
 املصادر واملراجع:

 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1نلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص ا - 
 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
مة، الطبعة اخلاِمَسة،  - ة املكرَّ  ه. 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 م.2006 - ـه1427األوىل،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة -
 ه.1427الطبعة األوىل،  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
 ه.1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب، ت: يلع بن عبد اهلل الزبن، دار هجر، الطبعة األوىل،  -
 بريوت. -اري، بلدر ادلين العيىن، دار إحياء الرتاث العريب عمدة القاري رشح صحيح ابلخ -
لنرش تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك احلريميل، ت: د. عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل محد، دار العاصمة ل -

 ه.1423واتلوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 
 (58193) الرقم املوحد:

بت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت, فدخلت فيها انلار, ال يه أطعمتها وال سقتها إذ حبستها, وال يه  ُعذَّ
 تركتها تأكل من َخَشاش األرض
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، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: َخَطبََنا رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث: ُخْطبًَة ما سمعُت مثلها َقطُّ
ْعلَُم، لََضِحْكتُْم َقِلياًل َوبَلََكيْتُْم َكِثرًيا»

َ
ْصَحاُب رسوِل اهلِل «. لو َتْعلَُموَن ما أ

َ
ى أ وُُجوَهُهم، وهلم  -صىل اهلل عليه وسلم-َفَغطَّ

 نٌي. َخنِ 
ٌء فََخَطَب، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: بَلََغ رسوَل اهلِل  ْصَحابِِه يَشْ

َ
َر »عن أ

َ
َّ اجلَنَُّة وانلَّاُر، فَلَْم أ ُعرَِضْت يلَعَ

ْعلَُم لََضِحْكُتْم قَِلياًل َوبَلََكيْتُْم َكِثرًيا
َ
ىَت «. اكيلوِم يف اخلرِي والرِش، ولو َتْعلَُموَن ما أ

َ
صىل اهلل - ىلع أصحاِب رسوِل اهلِل فما أ

وا رُُءوَسُهْم وهلم َخِننٌي. -عليه وسلم َشدُّ ِمنُْه، َغطَّ
َ
 يوٌم أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وعظ انليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه موعظة لم يسمعوا مثلها قط، واكن من مجلتها أن قال: عرضت يلع اجلنة وانلار، فلم 
ِعد يف أر خري

ُ
اً أكرث مما رأيته ايلوم يف اجلنة، وال رشاً أكرث مما رأيته ايلوم يف انلار، ولو تعلمون ما أعلم من أهوال اآلخرة وما أ

اجلنة من نعيم ويف انلار من العذاب األيلم لضحكتم قليال ًوبكيتم كثرياً، فما جاء ىلع أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم 
 اء شديداً.يوم أشد منه؛ فبكوا بك

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

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

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

 معاين املفردات:
 خطبة : موعظة. •
 الزمان.قط : ظرف الستغراق ما مَض من  •
 ما أعلم : أي: من أهوال اآلخرة، وما أعد يف اجلنة من نعيم ويف انلار من العذاب األيلم. •
 خنني : نوع من ابلاكء، وأصله: خروج الصوت من األنف. •
 لضحكتم قلياًل وبلكيتم كثرياً : أي: حلصل من اإلشفاق ابلليغ ما يقل ضحككم ويكرث بكاؤكم. •
 أىت : جاء. •
 غطوا : أي: سرتوا. •

 فوائد احلديث:
 استحباب ابلاكء خوفاً من عقاب اهلل، وعدم إكثار الضحك؛ ألنه يدل ىلع الغفلة وقسوة القلب. .1
 .-عز وجل-باملوعظة، وشدة خوفهم من عقاب اهلل  -ريض اهلل عنهم-تأثر الصحابة  .2
 استحباب تغطية الوجه عند ابلاكء. .3
 اجلنة وانلار خملوقتان وموجودتان اآلن. .4
 قائق اآلخرة لم يضحك إال قلياًل، واكن بكاؤه كثرياً لألهوال واألحوال اليت ال يعلمها إال اهلل.من اطلع ىلع ح .5

 املصادر واملراجع:
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط

 حممود حممد الطنايح. -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية 
 ه.1422ق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طو

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 (4814) الرقم املوحد:

ْعلَُم لََضِحْكُتْم قَلِياًل 
َ
َر اكيلوِم يف اخلريِ والرِش, ولو َتْعلَُموَن ما أ

َ
َّ اجَلنَُّة وانلَّاُر, فَلَْم أ  َوَِلََكْيُتْم َكثرِيًا ُعرَِضْت لََعَ
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ْخرَِجْت للناس{ قال: "َخرْيُ انلَّاِس للنَّاِس يَأتُوَن بهم يف  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ُ
قال: }كنتم خري أمة أ

الِسِل يف أْعنَاقِِهْم حىت يَْدُخلُوا يف اإلسالم".  السَّ
ِمْن قوم يَْدُخلُوَن اجلنة يف  -عز وجل-َعِجَب اهلل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب عن  -ريض اهلل عنه-وعنه أيضا 

الِسلِ   «.السَّ
 صحيحان، واحلديث األول موقوف ىلع أيب هريرة، واثلاين مرفوع. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الكفار يأرسهم املسلمون يف اجلهاد، ثم يُسلمون لقوم يُقادون إىل اجلنة بالسالسل، وهم قوم اكنوا من  -سبحانه-َعِجب اهلل 
فيكون هذا األرس سببًا يف إسالمهم ودخوهلم اجلنة، ويعتِّب احلديث اثلاين اكتلفسري وابليان للحديث املوقوف األول، وقد 

الء املأسورين، بأنهم خري انلاس للناس، إذ اكنوا سببًا يف هداية هؤ -ريض اهلل عنه-وصف هؤالء اآلرسون يف أثر أيب هريرة 
ر   الكمه باآلية؛ ألن هذا مظهر من املظاهر اذلي تتجىل فيه خريية هذه األمة. -ريض اهلل عنه-وصدَّ

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

رَيِ  -اإليمان موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   َتْفِسرِي الُقْرآِن. -اجِلَهاِد َوالسر

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أخرجت للناس : أظهرت للناس. •
 يف السالسل : يأتون بهم أرسى مقيدين باألغالل.يأتون بهم  •
 -تعاىل-، ويه تدل ىلع حمبة اهلل -عز وجل-اليت يثبتها أهل السنة واجلماعة ىلع الوجه الالئق به  -تعاىل-َعِجب : هذه صفة من صفات اهلل  •

 ليس كتعجب املخلوق. -سبحانه-هلذا الفعل اذلي هو حمل اتلعجب، وتعجبه 
 اليت أعدها اهلل ملن اطاعه، فيها من انلعيم املقيم ما ال خيطر ىلع بال.اجلنة : يه ادلار  •

 فوائد احلديث:
 .-صىل اهلل عليه وسلم-خري األمم وأنفع انلاس للناس يه أمة اإلسالم اذلي جاء به حممد  .1
 واإلسالم.اجلهاد يف سبيل اهلل اغيته إخراج انلاس من ظلمات الكفر والرشك إىل نور اتلوحيد  .2
أن من وجوه أفضلية أصحاب الرسول وخرييتهم للناس أنهم يأرسون األرسى ويدعونهم لدلخول يف اإلسالم؛ فيسلمون فيكونون من أهل  .3

 اجلنة، وذلك منتىه الفضل وانلعمة.
 فضل دعوة انلاس لإلسالم واحلرص ىلع هدايتهم. .4
 بيان رمحة اهلل بعباده املؤمنني وفضله يف إدخاهلم اجلنة. .5

 املصادر واملراجع:
ابلايق(، صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، الطبعة األوىل، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد  

 ه.1422
 ه. 1428رياض الصاحلني، للنووي، الطبعة األوىل، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 ه.1407ه، الطبعة الرابعة عرش، 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 ه.1415ن اجلوزي، ادلمام، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، الطبعة األوىل، دار اب
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل،  

 (4932) الرقم املوحد:

 من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل -عز وجل-عجب اهلل 
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مر الُمؤِمن ِإنَّ أمَره لُكَّه هل خري، وليس ذلك »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن ُصهيب بن ِسنان الرويم  احلديث:
َ
عَجبًا أِل

اء شكر فاك َصابَته رَسَّ
َ
َحد إاِلَّ لِلُمؤِمن: ِإْن أ

َ
اء َصَِّب فَاَكن خريا هلأِل َّ َصابته رضَّ

َ
 «.ن خريا هل، وإِْن أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الَعَجب ىلع وجه االستحسان لشأن املؤمن؛ ألنه يف أحواهل وتقلباته ادلنيوية ال خيرج  -عليه الصالة والسالم-أظهر الرسول 
 ألحد إال املؤمن.عن اخلري وانلجاح والفالح، و هذا اخلري ليس 

ره اهلل عليه ىلع خري، إن أصابته الُضاء صِّب ىلع أقدار اهلل، وانتظر  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم أخِّب  أن املؤمن ىلع لك حال قدَّ
 الفرج من اهلل، واحتسب األجر ىلع اهلل؛ فاكن ذلك خرًيا هل.

وية؛ اكملال وابلنني واألهل شكر اهلل، وذلك بالقيام بطاعة وإن أصابته رساء من نعمة دينية؛ اكلعلم والعمل الصالح، ونعمة دني
 ، فيشكر اهلل فيكون خريا هل.-عز وجل-اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوساتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-ُصهيب بن ِسنان الرويم  راوي احلديث:
 مسلم.رواه  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 عَجبًا : واتلعجب إنما حيصل لإلنسان من عظم موقع اليشء وخفاء سببه عليه. •
 أمَره : شأنه. •
 الُمؤِمن : الاكمل اإليمان، وهو العالم باهلل الرايض بأحاكمه، العامل ىلع تصديق موعوده. •
اء : ما يرس اإلنسان. •  رَسَّ
 عرف قدر نعمة اهلل عليه.شكر :  •
اء : ما يُض ابلدن، أو ما يتعلق به من أهل أو ودل أو مال. • َّ  رضَّ
 صَِّب : احتسب عند اهلل ثوابه وريض به. •

 فوائد احلديث:
ته فضل الشكر ىلع الرساء والصِّب ىلع الُضاء، فمن فعل ذلك حصل هل خري ادلارين، ومن لم يشكر ىلع انلعمة، ولم يصِّب ىلع املصيبة، فا .1

 األجر، وحصل هل الوزر.
 حياة املسلم بما فيها من مرسة ومُضة لكها خري وأجر عند اهلل. .2
يف الرساء، ويصِّب ىلع الُضاء، فينال خري ادلارين، أما ناقص اإليمان فإنه يتضجر ويتسخط من املصيبة،  -تعاىل-املؤمن الاكمل يشكر اهلل  .3

 ة قدرها، فال يقوم حبقها وال يشكرها، فتنقلب انلعمة يف حقه نقمة.فيجتمع عليه املصيبة ووزر سخطه، وال يعرف للنعم
 األجر يف لك حال ال يكون لغري أهل اإليمان. .4
 يف احلديث احلث ىلع اإليمان، وأن املؤمن دائما يف خري ونعمة. .5
 سباب زيادة انلعم.احلث ىلع الشكر عند الرساء؛ ألنه إذا شكر اإلنسان ربه ىلع نعمة فهذا من توفيق اهلل هل، وهو من أ .6
 احلث ىلع الصِّب ىلع الُضاء، وأن ذلك من خصال املؤمنني. .7

ألحد إال للمؤمن: إن أصابته ْساء شكر فاكن خريا هل, عجبا ألمر املؤمن إن أمره لكه هل خري, وليس ذلك 
 وإن أصابته رضاء صِّب فاكن خريا هل
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط 

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

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3298) الرقم املوحد:
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وِْصِّن، قال: -عنهريض اهلل -عن أيب هريرة  احلديث:
َ
سافَر فأ

ُ
ريد أن أ

ُ
عليك بتقوى »: أنَّ رجاًل قال: يا رسول اهلل، إين أ

ا وىلَّ الرجُل، قال: « اهلل، واتلَّكبري ىلع لكر رَشٍَف  ْن عليه السفر»فلمَّ  «.امهلل اْطِو هل ابُلعَد، وَهور
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وأن -عز وجل-أن يلزتم تقوى اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل أوصِّن، فأوصاه انليب أراد رجل أن يسافر فقال: يا 
بأن يتيرس هل من النشاط،  -صىل اهلل عليه وسلم-يف لك علوَّ ومرتفع، فلما أدبر الرجل داع هل انليب  -عز وجل-يكِّب اهلل 

 ؤذياته عنه.وحسن ادلواب ما يصل به مسرتحيًا، وأن يَُسهل عليه السفر بدفع م
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 ماجه وأمحد.رواه الرتمذي وابن  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 عليك : الزم. •
 رشف : ماكن اعل. •
 وىل : أدبر وذهب. •
 اطو هل : قربه هل، وسهل هل. •

 فوائد احلديث:
 استحباب طلب انلصح من أهل العلم والفضل واتلقوى عند إنشاء السفر. .1
 السفر.وصية املسافر بتقوى اهلل، وتعليمه آداب  .2
 ادلاعء للمسافر بما يفيده يف سفره، ويبعد عنه املشقة. .3

 املصادر واملراجع:
رشكة مكتبة ومطبعة -سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  - 

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

 احلليب.
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، املحقق: شعيب األرنؤوط  -

 م. 2001 - ـه 1421املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
 ه.1418الطبعة األوىل  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت -احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان حممد، أبو  -
دار  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع  -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –ريوت املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، ب
اململكة العربية السعودية، الطبعة:  -دار املعارف، الرياض -سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين  -

 .1992 ـه/  1412األوىل، 
 ه.1430الطبعة األوىل،  -دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار،  -

 (6102) الرقم املوحد:

 عليك بتقوى اهلل واتلكبري ىلع لك رشف
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جْلَة، فإن األرض ُتْطَوى »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:  «.بالليلعليكم بادلُّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ته إىل أن يسريوا يف الليل، وأخِّب أن األرض ُتْطَوى للمسافر إذا سافر يف الليل؛ فيقطع  -صىل اهلل عليه وسلم-يرشد انليب  مَّ
ُ
أ

قوتها واسرتاحت يف انلهار تضاعف يف الليل ما ال يقطعه يف انلهار؛ ألن ادلابة بالليل أقوى ىلع امليش، إذا اكنت قد نالت 
 مشيها، وكذلك اإلنسان يكون يف الليل أقدر ىلع امليش لعدم احلر، وكذلك بالنسبة للسيارات ختف احلرارة عليها بالليل.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 

نَس بن مال راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-ك أ

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 عليكم : بمعىن: الزموا. •
 ادلجلة : السري يف الليل. •
، تشبيه لقطع املسافات الطويلة يف وقت أقل؛ ألن ادلوابَّ تكون أنشط لِّبودة الليل. •  تطوى : أي: خُتْترََصُ
 احلديث:فوائد 

 احلث ىلع السري يلال يف السفر؛ ألنه أنشط للمسافر ودابته. .1
 إرشاد املسلمني إىل ما فيه نفع ومصلحة هلم. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ين، املكتبة العرصية.سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادل -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (5966) الرقم املوحد:

َة, فإن األرض ُتْطَوى بالليل جلْ  عليكم بادلُّ
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ُعوُدوا املريَض، وأْطِعُموا اجلَائَِع، »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس  احلديث:
وا الَعايِن   «.وفُكُّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بزيارة املريض، وإطعام اجلائع، وأن إذا اختطف الكفار رجاًل مسلًما وجب ىلع املسلمني أن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب أمر 
 يفكوا أرسه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-األشعري أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 عودوا : من العيادة ويه زيارة املريض. •
 اجلائع : من آديم وغريه. •
 فكوا : أطلقوا رساحه. •
 العاين : األسري ولك من وقع يف ذل واستاكنة وخضوع. •

 فوائد احلديث:
 اتلعاون، وهذه األمور املذكورة من اتلعاون بني املسلمني.اإلسالم دين  .1
 احلث ىلع إطالق األرسى، وقضاء ادليون عن الغارمني، وختليص من وقع يف ملمة؛ ألنه من فك العاين معنويًا. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر  

 ه.1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 

 .ه1422
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 (6103) الرقم املوحد:

 عودوا املريض وأطعموا اجلائع وفكوا العاين
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اَج؛ فإن »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث: َ ْطِفئُوا الرسر
َ
ْغِلُقوا األبواَب، وأ

َ
َقاَء، وأ ْوِكئُوا السر

َ
وا اإِلناء، وأ َغطُّ

حَيُُلَّ ِسَقاًء، وال َيْفتَُح بَابًا، وال يَْكِشُف إِناًء، فإن لم جيد أحدكم إال أن َيْعُرَض ىلع إِنَائِِه ُعوًدا، ويذكر اسم الشيطان ال 
ُم ىلع أهل ابليت بَيْتَُهم  «.اهلل، فَلْيَْفَعْل؛ فإن الُفَويِْسَقَة تُُْضِ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بتغطية اإلناء؛ صونًا هل من احلرشات، وسائر املؤذيات وملا قد يزنل فيه من الوباء، وأن تغلق  -اهلل عليه وسلمصىل -أمر انليب 
 األسقية، وأن تغلق األبواب ملا يف ذلك من املصالح ادلينية وادلنيوية، وحراسة األنفس واألموال، من أهل العبث والفساد.

 فظ ابليت وأهله ملا قد خيىش عليهم من رضر االحرتاق. وأرشد إىل أن تطفأ الرسج ملا يف ذلك من ح
 واحلديث حممول ىلع وقت انلوم يلال، وأخِّب أن الشيطان ال يفتح ِسقاء مغلقا، وال بابا وال يَكشف عن األواين املغلقة. 

جيعل عليه عودا عرًضا، فإذا لم يمكن تغطية اإلناء بما يستوعبه حبيث ال يظهر ما بداخله أو بعضه فال يدعه مشكوفا، بل 
اج وغريه من املواد املشتعلة إذا  -تعاىل-ويسيم اهلل  عند تغطية اإلناء، وإيكاء األسقية، وإغالق األبواب، وذكر أن الرسر

تركت ىلع حاهلا ولم تطفأ قبل انلوم؛ فإن الغالب ىلع الفويسقة الَعبَث به؛ وقد يكون ذلك سببا إلحراق أهل ابليت وقت 
 نومهم.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

َقاء؛ ِلال  • َقاء : اربِطوا السر ْوِكئُوا السر
َ
 يدخلها يشء.والسقاء: َظرف من اجِلدل يُوضع فيه املاء.أ
اج : الِمصباح. •  الرسر
 َيْعرِض ىلع إنَائِه ُعوَْدا : أي: َيُمدُّ عليه َخَشبَة عرًضا. •
 الُفَويِْسَقة : الفأرة. •
ُم : حُتِْرق. •  تُُْضِ

 فوائد احلديث:
 صونًا هلا من احلرشات واألوساخ، ولك ما يؤذي ويستقذر. تغطية أوعية الطعام، وسد أفواه أوعية املاء، وتغطيتها أيضاً؛ وذلك .1
 جيزئ تغطية بعض اإلناء، إذا لم يمكن تغطيته لكه. .2
اق واللصوص والشياطني، ولك خطر يتوقع. .3  إغالق أبواب ابليوت والغرف؛ احتياطا من الُفسَّ
 خذ باحليطة واحلذر من لك رشٍّ متوقع.الشيطان يعبث بشؤون انلاس حني غفلتهم، ويغري هوام األرض باإليذاء؛ ذلا جيب األ .4
 يمنع الشيطان من الَعبَث. -تعاىل-أن ذكر اهلل  .5
 استحباب التسمية عند وضع األشياء واستعماهلا. .6
 ألمته. -صىل اهلل عليه وسلم-نُصح انليب  .7

َقاء,  ْوكُِئوا السر
َ
وا اإلناء, وأ اج؛ فإن الشيطان الَ حَيُلُّ ِسَقاء, وال يفتح بابا, غطُّ وأْغلُِقوا األبْوَاب, وأْطِفُئوا الرسر

 وال يَْكِشف إناء
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 املصادر واملراجع:
 ه.1407الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة  

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 
 ه.  1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

 ه.1432اتلنوير رشح اجلامع الصغري، حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: حممد إسحاق حممد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل 
طبعة: تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ال

 م.   2002ه، 1423األوىل 
ايق، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابل

 ه.1379
 (8925) الرقم املوحد:
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نَّ أصحاَب رسوِل اهلِل : -ريض اهلل عنه-عن وَْحيِشر بِن َحْرٍب  احلديث:
َ
قالوا: يا رسوَل اهلِل،  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ُكُل وال نَْشبَُع؟ قال: 
ْ
قُونَ »إِنَّا نَأ فَاْجتَِمُعوا ىلع َطَعاِمُكْم،واْذُكُروا اسَم اهلِل، ُيبَارَْك لَُكْم »قالوا: نعم، قال:« فَلََعلَُّكْم َتْفرَتِ
 «.ِفيهِ 

 حسن. درجة احلديث:
 مجايل:املعىن اإل

أن ذللك أسبابا  -صىل اهلل عليه وسلم-: إنهم يأكلون وال يشبعون، فأخِّبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-قال الصحابة للنيب 
منها: اتلفرق ىلع الطعام؛ فإن ذلك من أسباب نزع الِّبكة؛ ألن اتلفرق يستلزم أن لك واحد جيعل هل إناء خاص فيتفرق الطعام 

يضا: عدم التسمية ىلع الطعام؛ فإن اإلنسان إذا لم يسم اهلل ىلع الطعام أكل الشيطان معه ونزعت الِّبكة وتزنع بركته، ومنها أ
 من طعامه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-وحيش بن حرب  راوي احلديث:
 أبو داود وابن ماجه وأمحد.رواه  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 تفرتقون : أي: تأكلون متفرقني. •
 واذكروا اسم اهلل : أي: قولوا باسم اهلل عند أكله. •
 يبارك : الِّبكة: يه الزيادة وانلماء. •

 فوائد احلديث:
 الِّبكة يف الطعام، وحصول الِشبع من أكله.االجتماع للطعام والتسمية عند األكل سبب حلصول  .1
 الفرقة لكها رش، واالجتماع لكه خري. .2
 االجتماع ىلع الطعام يدل ىلع وحدة األمة فيما سوى ذلك. .3

 املصادر واملراجع:
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية. -   سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السر
 ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايبسنن  -

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

 م.2001 - ـه1421األوىل، 
 .بلنان –صحيح اجلامع الصغري وزياداته، األبلاين، دار املكتب اإلساليم، بريوت  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني، تأيلف مصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة  -

 .ه1407 عرشة، الرابعة الطبعة -بلنان–بريوت -الرسالة
 .ه1418 ىل،األو الطبعة –بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي  -
النرش ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، املؤلف: حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة و -

 .م2004 - ـه1425 الرابعة، الطبعة بلنان، –واتلوزيع، بريوت 
 (4212) الرقم املوحد:

 فَاْجَتِمُعوا ىلع َطَعاِمُكْم, واْذُكُروا اسَم اهللِ, ُيَباَرْك لَُكْم فِيهِ 
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ُرقَاِت". قالوا: يا رسول اهلل، ما نلا  -ريض اهلل عنه-اخلدري عن أيب سعيد  احلديث: مرفواًع: "إياكم واجللوَس ىلع الطُّ
ُه؟ قال: "َغضُّ ابلرص، وَكفُّ  ُه". قالوا: وما َحقُّ بَيْتُْم فأعطوا الطريق َحقَّ

َ
األذى،  بُدٌّ من جمالسنا، نتحدث فيها. قال: "فأما إذا أ

 وانليه عن املنكر".ورد السالم، واألمر باملعروف، 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أصحابه من اجللوس يف الطرقات، فقالوا: ما نلا ِغىًن عنه، فقال: إذا امتنعتم وال بد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-حذر انليب 
ابلرص عن النساء الاليت جتلسوا فيجب عليكم أن تعطوا الطريق حقه، فسألوه عن حق الطريق، فأخِّبهم به: أن يغضوا 

يمررن أمامهم، وأن يمتنعوا عن أذية املارة سواء بالقول أو بالفعل، وأن يردوا السالم ىلع من ألقاه عليهم، وأن يأمروا باملعروف 
 وإذا رأوا منكرا أمامهم وجب عليهم إنكاره.

___________________________ 
 الرشعية < آداب الطريق والسوقالفضائل واآلداب < اآلداب اتلصنيف: 

 غض ابلرص. -السؤال واتلعلم  -آداب السالم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ُرقَات : الطرقات مجع طريق. •  الُطَّ
 نَلَا بُدٌّ : ال حميد نلا عن ذلك.َما  •
 أبَيْتُْم : امتنعتم. •
 َغضُّ ابْلَرَصِ : خفض ابلرص عن انلظر إىل ما ال حيل انلظر هل. •
ة بالقول أو بالفعل. • َذى : االمتناع عن أذية املارَّ

َ
 َوَكفُّ اأْل

 إياكم : أي: احذروا. •
 فوائد احلديث:

 .انليه عن اجللوس يف الطرقات إال برشطه املذكور .1
 أن من حق الطريق غض ابلرص. .2
 أن من حق الطريق كف األذى. .3
 أن من حق الطريق رد السالم. .4
 أن من حق الطريق األمر باملعروف وانليه عن املنكر. .5
 نستفيد من احلديث قاعدة فقهية مهمة )أن دفع املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح(. .6
 للتزنيه؛ ألنهم لو فهموا أنه للتحريم لم يراجعوه.أن انليه عن اجللوس يف الطريق ليس للتحريم، وإنما  .7

 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.
 املرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.توضيح األحاكم من بلوغ 

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.
 الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، طبعة تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل

 الرسالة، الطبعة األوىل.
 (5501) الرقم املوحد:

َذى, َورَ 
َ
, َوَكفُّ اأْل ُه؟ قَاَل: َغضُّ اِْلَرَصِ ُه قَالُوا: َوَما َحقُّ ِريَق َحقَّ ْعُطوا الطَّ

َ
بَيُْتْم فَأ

َ
ا إَذا أ مَّ

َ
ْمُر فَأ

َ
اَلِم, وَاأْل دُّ السَّ

 بِالَْمْعُروِف, وَانلَّْْهُ َعْن الُْمْنَكرِ 
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بَايُِعَك  -صىل اهلل عليه وسلم-أقبََل رجل إىل نيب اهلل قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو  احلديث:
ُ
فقال: أ

ْبتيَِغ األجر من اهلل 
َ
؟»قال:  -تعاىل-ىلع اهلجرة واجلهاد أ يك أحد يحٌّ فتبتيغ »قال: نعم، بل الكهما، قال: « َفَهل لََك من َوادِلَ
حْ »قال: نعم، قال: « األجر من اهلل تعاىل؟

َ
يك، فَأ  «.ِسن ُصْحبَتَُهَماَفارِْجع إىل َوادِلَ

يَحٌّ وادلاك؟»ويف رواية هلما: جاء رجل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فاستأذنه يف اجلهاد، فقال:  
َ
َفِفيِهَما »، قال: نعم، قال: «أ

 «.فجاهد
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، واكن هذا الرجل قد ترك -تعاىل-اهلجرة يف سبيل اهلل خيِّبه برغبته وحبه للجهاد و -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
:" هل لك من -صىل اهلل عليه وسلم-خلفه وادلاه، وجاء يف رواية أيب داود : " يبكيان "، خوفا عليه من اهلالك، فسأهل انليب 

؟" قال: نعم، بل الكهما، قال: "فتبتيغ األجر من اهلل تعاىل؟" قال: نعم، قال: " فارجع إىل وادليك، فأحسن وادليك أحد يحٌّ
 ُصْحبتهما"، ويف رواية أيب داود: "ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما".

ملا هو أوىل وأوجب يف حقه، وهو الرجوع إىل وادليه وأن حيسن صحبتهما، فإن ذلك من  -صىل اهلل عليه وسلم-فرده انليب 
 جماهدة انلفس يف القيام خبدمتهما وإرضائهما وطاعتهما، كما جاء يف رواية ابلخاري ومسلم: " ففيهما فجاهد". 

وطاعتهما واإلحسان إيلهم أفضل من اجلهاد يف سبيل اهلل كما جاء يف رواية عن وقد رصح يف حديث آخر بأن بر الوادلين 
فسأهل عن أفضل األعمال فقال: "الصالة"  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: جاء رجل إىل رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-ابن عمر 

ه ابن حبان، فقد دل هذا احلديث ىلع أن بر قال: ثم مه: قال: "اجلهاد" قال: فإن يل وادلين، فقال: "برك بوادليك خري" أخرج
 الوادلين أفضل من اجلهاد، إال إذا اكن اجلهاد فرض عني، فإنه يُقدم ىلع طاعتهما؛ تلعينه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادليناتلصنيف: 
 -هلل عنهماريض ا-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
حبة. • ة : الصُّ  الِعرْشَ
 أبتيغ : أطلب. •
 فاستأذنه : طلب إِْذنه ِفيِه. •

 فوائد احلديث:
 وجوب اهلجرة واجلهاد. .1
 بر الوادلين من أوجب الواجبات. .2
برجوعه إىل وادليه وأخذ إذنهما، كما يف رواية أيب داود: "ارجع فاستأذنهما، فإن  -اهلل عليه وسلمصىل -ال جيوز اجلهاد إال بإذن األبوين؛ ألمره  .3

 أذنا لك فجاهد، وإال فِّبهما".
 تقديم بر الوادلين ىلع فروض الكفاية واتلطوع. .4
 املستشار مؤتمن؛ فينبيغ أن يشري بانلصيحة املحضة. .5
 طاعة؛ يلعمل به.جيوز للملكف أن يستفصل عن األفضل من أعمال ال .6
 فضل بر الوادلين، وتعظيم حقهما، وكرثة اثلواب ىلع برهما. .7
 إذا اكن املسلم يستطيع املحافظة ىلع دينه وتقواه مع بر أبويه فهذا حسن، ومن لم يستطع إال بالفرار بدينه قدم دينه كما صنع السابقون .8

 األولون من املهاجرين.

 فارجع إىل وادليك, فأحسن صحبُتهما
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 املصادر واملراجع:
خمترص صحيح ابلخاري، املؤلف: محزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، عِّن بتصحيحه ونرشه: بشري حممد منار القاري رشح  

 عيون
 م.1990 - ـه1410اململكة العربية السعودية،اعم النرش:  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق 

 اظرين، لسليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.  بهجة انل
نزهة املتقني، د. مصطىف سيعد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة 

 م.1987 - ـه1407م، الطبعة الرابعة عرش، 1977 - ـه1397األوىل،
 ه.1426: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، املؤلف 

 ديلل الفاحلني، حممد بن عالن، دار الكتاب العريب.
 ـه1428الطبعة: األوىل، بريوت،  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

 م.2007 -
 ه.1422صحيح ابلخاري، حممد بن اسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل، 

 بريوت. - صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب
 (3260) حد:الرقم املو
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رَْصَد اهلل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
َمْدرََجِتِه ىلع  -تعاىل-أن رجال َزاَر أًخا هل يف قرية أخرى، فأ

َملاًَك، فلما أىت عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أًخا يل يف هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمٍة تَُربَُّها عليه؟ قال: ال، 
ْحبَبْتُُه يف اهلل 

َ
ْحبَبْتَُه فيه-تعاىل-غرَي أين أ

َ
َحبََّك كما أ

َ
 «.، قال: فإين رسوُل اهلل إيلك بأنَّ اهلل قد أ

 صحيح. ديث:درجة احل
 املعىن اإلمجايل:

عن رجل من األمم السابقة زار أخا هل يف قرية أخرى؛ فهيأ اهلل هل ملاك يف طريقه حيفظه  -صىل اهلل عليه وسلم-خيِّب انليب 
 ويراقبه، فسأهل امللك أين هو ذاهب؟ فأخِّبه أنه ذاهب لزيارة أخ هل يف اهلل يف هذه القرية، فسأهل امللك هل هو مملوكك، أو

ودلك، أو غريهما ممن تلزمهم نفقتك وشفقتك، أو لك عنده مصلحة؟ فأخِّبه أن ال، ولكِّن أحبه يف اهلل، وأبتيغ بزياريت مرضاة 
 اهلل، فأخِّبه امللك بأنه رسول من اهلل؛ يلخِّبه أن اهلل حيبه كما أحب أخاه يف اهلل.

___________________________ 
 الرقائق واملواعظ < أعمال القلوبالفضائل واآلداب < اتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
ه اهلل حبفظه. • رَْصَد : أي: ولكَّ

َ
 فَأ
 َمْدرََجِته : الطريق. •
 نِْعَمٍة تَُربُّها : تقوم بها، وتسىع يف صالحها. •

 فوائد احلديث:
 استحباب زيارة اإلخوان يف اهلل. .1
ة يف اهلل فوق روابط ادلم والنسب واملصالح. .2  األُخوَّ
 من أحب يف اهلل فقد أحبه اهلل. .3
 ديلل ىلع عظم فضل احلب يف اهلل والزتاور فيه. .4
 اهلل لعباده من أهل طاعته.إثبات حمبة  .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، ادلمام، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل،  

وزيع، الرياض، الطبعة: تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، املحقق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتل
 م. 2002 - ـه1423األوىل، 

 ه.1428 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل،
حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، 

 ه.1428بريوت، الطبعة: الرابعة، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، 

 ه.1423الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 
 (3136) الرقم املوحد:

ْحَببَْتُه فيه
َ
َحبََّك كما أ

َ
 فإين رسوُل اهلل إيلك بأنَّ اهلل قد أ
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ة، َقاَل فيها: َفَدنَونا من انليبر  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث:  َفَقبَّلنَا يََده. -وسلمصىل اهلل عليه -قِصَّ
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -صىل اهلل عليه وسلم-فقبلنا يده، وأقرهم انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: أتينا انليب  -ريض اهلل عنهما-حديث ابن عمر 
 ىلع ذلك.

___________________________ 
 الرشعية < آداب السالم واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب اتلصنيف: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 جواز تقبيل كف العالم الرباين والوادلين. .1
 املصادر واملراجع:

 الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض  
 ه.1388مرص، الطبعة اثلانية، -سنن الرتمذي، لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق، مكتبة احلليب

 ه.1428، الطبعة األوىل، دمشق-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 .بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 

 سنن ابن ماجه، للحافظ حممد بن يزيد القزويِّن، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية.
 ه.1426الرياض، -ر الوطنرشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدا

 ه.1423الكويت، الطبعة األوىل، -ضعيف سنن أيب داود، تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، غراس
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 (6104) الرقم املوحد:

 فقبلنا يده -صَّل اهلل عليه وسلم-فدنونا من انليب 



 

331 
 

فضل العالم ىلع العابد كفضيل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة ابلاهيل  احلديث:
إن اهلل ومالئكته وأهل السماوات واألرض حىت انلملة يف »: -وسلمصىل اهلل عليه -، ثم قال رسول اهلل «ىلع أدناكم

 «.جحرها وحىت احلوت يلصلون ىلع معليم انلاس اخلري
 حسن لغريه. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

انلوافل، "ىلع سيق هذا احلديث بليان فضل العلم والعالم بالعلوم الرشعية مع القيام بفرائض العبادات وبما يتيرس هل من 
صىل -العابد"، أي: ىلع املتفرغ للعبادة "كفضيل ىلع أدناكم"، أي: نسبة رشف العالم إىل رشف العابد؛ كنسبة رشف الرسول 

صىل اهلل عليه -إىل أدىن الصحابة رشفا ومزنلة، فإن املخاطبني بقوهل: "أدناكم" الصحابة، ثم قال رسول اهلل  -اهلل عليه وسلم
 ومالئكته وأهل السماوات واألرض"، أي: أهل األرض من اإلنس واجلن ومجيع احليوانات، "حىت انلملة يف : "إن اهلل -وسلم

جحرها" أي ثقبها اذلي تسكنه "وحىت احلوت يلصلون ىلع معليم انلاس اخلري"، أراد باخلري هنا علم ادلين وما به انلجاة يف 
 عبده يف املأل األىلع، ومن املالئكة بمعىن االستغفار، وال رتبة فوق رتبة ثناؤه ىلع -تعاىل-ادلنيا واآلخرة، والصالة من اهلل 

 من تشتغل املالئكة ومجيع املخلوقات باالستغفار وادلاعء هل إىل يوم القيامة وهلذا اكن ثوابه ال ينقطع بموته.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلماتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل  احلديث: راوي

 رواه الرتمذي، وعنده: "واألرضني" بدل "واألرض"، وكذا: "معلم" بدل "معليم". اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 العالم : اذلي يعرف العلم انلافع ويرصف وقته يف حتصيله. •
 اكن مشتغال بالعبادة اغلب وقته.العابد : من  •
 أدناكم : أقل املسلمني رتبة يف الفضل. •
 جحرها : ثقبها اذلي تسكنه. •
 احلوت : السمك. •
 يلصلون : يلدعون. •

 فوائد احلديث:
 من أسايلب ادلعوة إىل اهلل الرتغيب ورضب األمثال. .1
 وادلعوة.ِعظم رشف العلماء اذلين تعلموا العلم وقاموا حبقه من العمل  .2
 احلث ىلع توقري العلماء وطالب العلم وادلاعء هلم. .3
 احلث ىلع تعليم انلاس اخلري؛ ألنه سبب َناتهم وسعادتهم. .4
 العلماء ادلاعة يقومون بوظيفة األنبياء، ويه ادلعوة إىل اهلل تعاىل وتعليم انلاس اخلري، فهم ورثة األنبياء. .5
 ات انلافلة.طلب العلم الزائد عن الواجب أفضل من العباد .6

 فضل العالم ىلع العابد كفضِل ىلع أدناكم
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 املصادر واملراجع:
 م.2009 -ه 1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  - 
 م.1998ت، بريو –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -
 م.2002 - ـه1422بلنان، الطبعة األوىل،  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت  -
 ه.1356مرص، الطبعة األوىل،  -فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، انلارش: املكتبة اتلجارية الكِّبى   -
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط -
 ه.1423الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الطبعة األوىل، تطريز رياض  -
 .الرياض – املعارف مكتبة األبلاين، –صحيح الرتغيب والرتهيب  -
 م.2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري  -
 ه .1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش،  -

 (6106) الرقم املوحد:
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مر بالسوق وانلاس َكنََفتَيَِه، فمر جِبَْدٍي  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث:
َسكَّ ميت، فتناوهل فأخذ بأذنه، ثم قال: 

َ
فقالوا: ما حنب أنه نلا بيشء وما نصنع « أيكم حيب أن يكون هذا هل بدرهم؟»أ

فو اهلل لدلنيا أهون »ا ًاكن عيباً، إنه أسك فكيف وهو ميت! فقال: قالوا: واهلل لو اكن حي« أحتبون أنه لكم؟»به؟ ثم قال: 
 «.ىلع اهلل من هذا عليكم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

مرَّ يف السوق جبدي أسك، واجلدي من صغار املاعز، وهو أسك:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيِّبنا جابر 
ورفعه وقال: هل أحد منكم يريده بدرهم؟" قالوا: يا رسول اهلل،  -عليه الصالة والسالم-خذه انليب أي مقطوع األذنني، فأ

 من هذا اجلدي. -تعاىل-ما نريده بيشء قال: هل أحد منكم يود أن يكون هل؟ قالوا: ال. قال: إن ادلنيا أهون عند اهلل 
من هذا اجلدي  -تعاىل-بعده أن ادلنيا أهون وأحقر عند اهلل أراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يبني ألصحابه وألمته من 

األسك امليت، اليت ترغب عنه انلفوس السليمة، فهذا حال ادلنيا بالنسبة لآلخرة، ال قيمة هلا عند اهلل وال تزن جناح بعوضة، 
ا تعدل عند اهلل جناح : )لو اكنت ادلني-صىل اهلل عليه  وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-كما يف حديث سهل بن سعد 

 بعوضة، ما سىق اكفرا منها رشبة ماء(. رواه الرتمذي.
أن حيث أصحابه وأمته من بعده ىلع أن جيعلوا ادلنيا وسيلة إىل الوصول إىل مراد اهلل، ال  -صىل اهلل عليه وسلم-وأراد انليب 

 أن تكون اغيتهم ومقصدهم، فإن يف ذلك هالكهم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 َكنََفتَيِْه : جانبيه. •
 املعز، واألنىث عناق.اجلَْدي : اذلكر من أوالد  •
 األَسك : صغري األذن. •
 درهم : قطعة نقدية من الفضة. •
 أْهَون ىلع اهلل : أذل وأحقر. •

 فوائد احلديث:
 ملس انلجس إذا لم تكن رطوبة من أحد اجلانبني ال ينجس. .1
 من هذا اجلدي امليت عند انلاس. -تعاىل-ادلنيا أذل وأحقر عند اهلل  .2
 يعقلونه يقرب املراد ويوضح القصد، ويؤكد الفهم، ويوقفهم ىلع حقائق األشياء.رضب األمثال للناس بما  .3
 ينبيغ ىلع أهل العلم وادلاعة تذكري انلاس حبقارة ادلنيا، وحثهم ىلع الزهد فيها وحتذيرهم من الركون إيلها. .4

ْنَيا أهوُن ىلع اهلل من هذا عليكم  فواهلل لدلُّ
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 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا  - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407عة عرش، بريوت، الطبعة الراب-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 ه.1430وىلالطبعة األ -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -

 (4178) الرقم املوحد:
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ة من »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أسامة  احلديث: ُقْمُت ىلع باب اجلنَّة، فإذا اعمَّ
ِمَر بهم إىل انلَّار، وُقْمُت ىلع باب انلَّار فإذا اَع 

ُ
ة دخلها املساكني، وأصحاب اجلَدر حَمْبُوُسوَن، غري أن أصحاَب انلَّار قد أ مَّ

 «.من دخلها النساء
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قبل األغنياء؛ وذلك ألنهم فقراء ال مال هلم حياسبون عليه، وإكراًما من اهلل تعاىل هلم، الفقراء واملساكني يدخلون اجلنة 
وتعويًضا هلم ىلع ما فاتهم من نعيم ادلنيا وزينتها، أما أصحاب احلظ الفاين من أرباب األموال واملناصب فهم حمبوسون يف 

سيع جاههم، وتذلذهم بهما يف ادلنيا، وتمتعهم ىلع وفق عرصات القيامة لطول حسابهم يف املتاعب بسبب كرثة أمواهلم، وتو
شهوات انلفس واهلوى، فإن حالل ادلنيا حساب وحرامها عقاب، والفقراء من هذا براء، وأكرث من يدخل انلار النساء؛ ألنهن 

 يكرثن الشاكية وينكرن مجيل األزواج.
___________________________ 

 الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلارالفضائل واآلداب < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 اجلد : الغىن. •
 إيلها صاحلو الفقراء.حمبوسون : أي لم يؤذن هلم بعد يف دخول اجلنة إما لوقوفهم للحساب، وإما ليسبقهم  •

 فوائد احلديث:
 إخبار انليب صىل اهلل عليه وسلم باملغيبات بأحوال أهل اجلنة وانلار. .1
 أول من يدخل اجلنة املساكني والفقراء، إكراًما هلم ىلع ما فاتهم من نعيم ادلنيا. .2
 ال ينفع مال وال بنون يوم القيامة إال من أىت اهلل بقلب سليم. .3
 ني ربهن وينكرن اجلميل ويكفرن العشري يدخلن انلار.النساء الاليت يعص .4
 املال مسؤويلة كبرية عند اهلل تعاىل، فينبيغ ىلع مالكه أن يضعه حيث أمر اهلل يلكون حسابه يوم القيامة يسريا. .5
 فضل الفقراء الصابرين ىلع الُضاء. .6
 خلون انلار وال حيبسون عنها.أن اذلين يؤدون حقوق املال، ويسلمون من فتنته هم األقلون، وأن الكفار يد .7

 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. -
 ه1418الطبعة األوىل -يلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأ -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار -

 املعرفة. 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (3745) الرقم املوحد:

 ُقْمُت ىلع باب اجلنَّة, فإذا اعمَّة من دخلها املساكني, وأصحاب اجَلدر حَمُْبوُسونَ 
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ْعَدْدُت -تعاىل-قال اهلل »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
: أ
ُذٌن َسِمَعت، وال َخَطر ىلع قَلب برََش، واقَْرُؤوا إن ِشئْتُْم: )فال تَعلم نفس م

ُ
ت، وال أ

َ
احلني ما ال َعنْيٌ رأ ْخيِف لِعبَادي الصَّ

ُ
ا أ

ْعنُيِ َجَزاء بما اكنوا يعملون(.
َ
ة أ  هلم من ُقرَّ

جَمِْلَسا وََصَف فيه اجلَنَّة حىت انتىه،  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: َشهدت من انليب  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد 
ُذٌن َسِمَعت، وال َخَطر ىلع قَلب برََش »ثم قال يف آخر حديثه: 

ُ
ت، وال أ

َ
ثم قرأ:)تتجاىف ُجنُوبهم عن « فيها ما ال َعنْيٌ رأ

(.-تعاىل-الَمَضاِجع( إىل قوهل  ْعنُيِ
َ
ة أ ْخيِف هلم من ُقرَّ

ُ
 :)فال تعلم نفس ما أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ت" من الَمحاسن  -تعاىل-معىن احلديث: أعد اهلل 
َ
لِعبَاده الصاحلني، وهم من امتثل األوامر واجتنب انلوايه: "ما ال َعنْيٌ رأ

ُذٌن َسِمَعت" من األصوات 
ُ
كر؛ ألنه يُدرك بهما واجلمال ابَلاهر، "وال أ مع باذلر الُمطربة، واألوَصاف املعجبة، وخص الرؤية، والسَّ

ِعدَّ هلم يف ا
ُ
م، وأما اللَّمس فأقل من ذلك. "وال َخطر ىلع قَلب برَش" يعِّن: ما أ وق والشَّ جلَنَّة أكرث الَمْحُسوَسات، واإلْدَراك باذلَّ

جاء ىلع باهلم، فإن ما يف اجلَنَّة أفضل مما َخطر ىلع قلوبهم؛ ألن البرََش ال  من انلَّعيم الُمقيم ال خيطر ىلع قلب أحد، ولك ما
خيطر ىلع باهلم إال ما يعرفونه ويقرب إىل َخياهلم من األشياء اليت عرفوها، ونعيم اجلَنَّة فوق ذلك، وهذا من إكرام اهلل هلم ىلع 

 بيل اهلل، فاكن اجلزاء من ِجنس العمل.امتثاهلم ألوامر اهلل، واجتنابهم نواهيه، وحتمل املشقة يف س
ْعنُيٍ َجزَ 

َ
ِة أ ْخيِفَ لَُهْم ِمْن ُقرَّ

ُ
اًء بَِما اَكنُوا َيْعَملُوَن( ومعىن "واقَْرُؤوا إن ِشئْتُْم" ويف رواية: "ثم اقرتأ هذه اآلية )َفاَل َتْعلَُم َنْفٌس َما أ

ِة قوهل: )فاَل َتْعلَُم َنْفٌس( يدخل فيه مجيع نفوس  ْخيِفَ لَُهْم ِمْن قُرَّ
ُ
اخللق؛ لكونها نكرة يف سياق انليف. أي: فال يعلم أحد )َما أ

( من اخلري الكثري، وانلعيم الغزير، والفرح والرسور، والذلة واحلبور، فكما أنهم صلوا يف الليل، ودعوا، وأخفوا العمل،  ْعنُيٍ
َ
أ

 اًء بَِما اَكنُوا َيْعَملُوَن(.جازاهم من جنس عملهم، فأخىف أجرهم، وهلذا قال: )َجزَ 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي 
 عليه.حديث أيب هريرة متفق  اتلخريج:

 حديث سهل بن سعد رواه مسلم.
 صحيح مسلم وصحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ْعَدْدُت : َهيَّأت. •

َ
 أ
• .  وال َخطر : وال َمرَّ
ة  -تعاىل-اقَْرُؤوا إن ِشئْتُْم : أي: اقرؤوا ِمْصَداق هذا احلديث يف قوهل  • ْخيِف هلم من قُرَّ

ُ
ْعنُيِ َجَزاء بما اكنوا يعملون( : )فال تَعلم نفس ما أ

َ
أ

 [.17]السجدة: 
ْعنُيِ : أي: ما ترُس به العيون. •

َ
ة أ  من قُرَّ
 فوائد احلديث:

ها لِعباده الصاحلني. .1  أن اجلَنَّة َموجودة اآلن، وأن اهلل تعاىل قد أعدَّ
نيا ىلع أوامر اهلل تعاىل من أسباب الفوز بانلعيم  .2  املقيم .أن االستقامة يف ادلُّ
 أن اهلل تعاىل لم يُطلعنا يف كتابه وُسنَّة رسوهل ىلع لك ما يف اجلَنَّة، وأنَّ ما لم نعلمه أعظم مما َعِلْمنَاه. .3
 أن نَعيم اجلَنَّة خارج تَصور ُعقول البرََش، وال يمكن اإلحاطة حبقيقته وكيفيته. .4

: أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت, وال أذن سمعت, وال خطر ىلع قلب برش, -تعاىل-قال اهلل 
 واقرؤوا إن شئتم: فال تعلم نفس ما أخيف هلم من قرة أعني جزاء بما اكنوا يعملون
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ات اخلَ  .5  ايلة من َكدر أو قَلق.بيان كمال نعيم اجلَنَّة، وأن أهلها جَيدون من الَمرَسَّ
 أن َمتَاع ادلنيا زائل واآلخرة ُخرٌي وأبىق. .6

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

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

 م. 2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
 ه.         1415ح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل بهجة انلاظرين رش

ه، 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
 م.2007

 م. 2011ه، 1432صغري، حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: حممد إسحاق حممد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل اتلنوير رشح اجلامع ال 
ة، الطبعة: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان، عبد الرمحن بن نارص آل سعدي، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، انلارش: مؤسسة الرسال

 ه.1420األوىل 
 (10404) الرقم املوحد:
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اق اثلَنَايَا َوِإَذا انلَّاس َمَعه، َفإَِذا قال: َدَخلُْت  -رمحه اهلل-عن أيب إدريس اخلوالين  احلديث: َمْسِجَد ِدَمشَق، َفإَِذا َفىًت بَرَّ
لُْت َعنُْه، َفِقيل: َهَذا ُمَعاذ ْبُن َجبٍَل 

َ
يِِه، فََسأ

ْ
ْسَنُدوُه إِيَلِه، وََصَدُروا َعْن َرأ

َ
ا اكن ِمَن  -ريض اهلل عنه-اْختَلَُفوا يِف يَشٍء، أ فَلَمَّ

رُت، فَ  ، َفانتََظرتُُه َحىتَّ َقََض َصاَلتَه، ُثمَّ ِجئتُُه ِمن قِبَِل وَ الَغِد، َهجَّ ْجِهِه، فََسلَّْمُت وََجدتُه قَْد َسِبَقِِّن بِاتَلْهِجري، َووََجدتُُه يَُصيلر
، َفَقال: آهلل؟ َفُقلُت: آهلل، فقال: آهلِل؟ فُقلُْت: آهلل، ِحبَُّك َّلِلَّ

ُ
َخَذيِن حَبَبَْوةِ رَِدايِئ، فََجبََذيِن إِيَله،  َعلَيه، ُثمَّ قُلُت: َواهلل إِينر أَل

َ
فَأ

برِْش! َفإِينر َسِمعُت رسول اهلل 
َ
، -تَعاىَل -قَاَل اهلل »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-َفَقال: أ : وََجبَت حَمَبَّيِت لِلُمتََحابرني يِفَّ

، َوالُمتَبَاِذلِ  ، َوالُمزَتَاِوِريَن يِفَّ  «.نَي يِفَّ َوالُمتََجالِِسنَي يِفَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث فضل اتلحابب يف اهلل، واملراد أن فاعل لك هذه األمور من اجلانبني كما يدل عليه صيغة اتلفاعل إذا اكن 
من »ذا، وقد ورد ال لعرض فاٍن، وال لغرض فإنه جتب هل حمبة مواله، وهذا أعظم اجلزاء فيدل ىلع رشف ه -تعاىل-لوجه اهلل 

 «.أحبَّ يف اهلل وأبغض يف اهلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإليمان
فيف قوهل: "فقلت واهلل إين ألحبك هلل قال: آهلل فقلت: آهلل" ديلل ىلع أن األيمان اكنت جتري ىلع ألسنتهم ىلع معىن حتقيق 

 اخلِّب ويؤكد بتكرارها واستداعء تأكيدها. 
 ردايئ" يريد بما حيتيب به من الرداء وهو طرفاه.  وقوهل: "فأخذ حببوة

صىل اهلل عليه -وقوهل: "وجبذين إىل نفسه" ىلع معىن اتلقريب هل واتلأنيس وإظهار القبول ملا أخِّب به وتبشريه بما قاهل انليب 
 ملن فعل ذلك. -وسلم

ىلع معىن إضافة  -عزو جل-يقول: قال اهلل  -سلمصىل اهلل عليه و-فقال هل: "أبرش" يريد بما أنت عليه، فإين سمعت رسول اهلل 
، ليستيقن أبو إدريس وتتم هل -تبارك وتعاىل-وهو الصادق املصدوق عن ربه  -صىل اهلل عليه وسلم-ما يبرشه إىل خِّب انليب 

 .-ريض اهلل عنه-عن ربه، ال من اجتهاد معاذ  -صىل اهلل عليه وسلم-البرشى بهذا اخلِّب، حيث إنه من قول انليب 
 وقوهل عزو جل: "وجبت حمبيت" يريد ثبتت حمبيت هلم. 

" يريد أن يكون جلوسهم يف ذات اهلل  وإقامة حدوده  -تعاىل-من اتلعاون ىلع ذكر اهلل  -عزو جل-"للمتحابني واملتجالسني يفَّ
 والوفاء بعهده والقيام بأمره وحبفظ رشائعه واتباع أوامره واجتناب حمارمه.

": يريد  -تبارك وتعاىل-وقوهل   أن يكون زيارة بعضهم بلعض من أجله ويف ذاته وابتغاء مرضاته  -واهلل أعلم-"واملزتاورين يفَّ
 من حمبة لوجهه أو تعاون ىلع طاعته.

": يريد يبذلون أنفسهم يف مرضاته من االتفاق ىلع جهاد عدوه وغري ذلك -تبارك وتعاىل-وقوهل  مما أمروا به : "واملتباذلني يفَّ
 ويعطيه ماهل إن احتاج إيله.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلنياتلصنيف: 

 -رمحه اهلل-أبو إدريس اخلوالين  راوي احلديث:
 رواه مالك وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

اق اثلَنَايَا : ُميِضء األسنان، َحَسن اثلغر، ال يرى إال مبتسما. •  بَرَّ
ْسنَُدوُه إيَِلِه : سألوه. •

َ
 أ
يِِه : رجعوا عنه وأخذوا به. •

ْ
 َصَدُروا َعْن َرأ

 : وجبت حمبِت للمتحابني يف, واملتجالسني يف, واملزتاورين يف, واملتباذلني يف-تعاىل-قال اهلل 
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رت. • رُت : بكَّ  َهجَّ
 فََجبََذيِن : فَجَذبَِّن. •
برِْش : من الِبشارة: ويه اخلِّب السار، وتستعمل يف الرش تهكما. •

َ
 أ
 َوِة رَِدايِئ : أخذ بردايئ من عند رسيت.حَبَبْ  •
 لِلُمتََحابرني يِفَّ : أي من أجيل. •
 وََجبَت : من الوجوب وهو اثلبوت: أي ذلك اكئن ال حمالة. •
 الُمتَبَاِذِلنَي : املتعاونني واملنفقني من أجيل. •

 فوائد احلديث:
 يستحب إخبار املِحب َمْن حُيِب بمحبَِّته. .1
 ة فيستحسن أال يشغله عما هو فيه حىت يفرغ.من أىت مشغوال بالعباد .2
 من قصد إنسانا يف حاجة فليأته من تلقاء وجهه حىت ال يفزع. .3
 ال بد للناس من اعلم يسوسهم بكتاب اهلل وسنة رسوهل؛ إيله يرجعون، وعن فتواه يصدرون. .4
 السالم قبل الالكم. .5
 جواز استحالف الرجل من غري تهمة. .6
 .بيان عظيم لفضل املحبة يف اهلل .7
 من ثمار املحبة يف اهلل: الزتاور واتلباذل واتلاكفل، ولكها أوارص توثق عرى املحبة يف اهلل. .8
 أن األدب قصد اإلنسان من قبل وجهه. .9
 فضل اتلحاب واتلجالس والزتاور يف اهلل. .10

 املصادر واملراجع:
 ه.1415ادلمام، ، دار ابن اجلوزي، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1حلني للنووي، طرياض الصا
 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط

 ض. ، مكتبة املعارف، الريا5صحيح الرتغيب والرتهيب، ملحمد نارص ادلين األبلاين، ط
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

، مؤسسة الرسالة، 1مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط
 ه.1421

 ه.1332، مطبعة السعادة، مرص، 1ملوطأ، أليب الويلد ابلايج، طاملنتىق رشح ا
 ه.1425، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية، اإلمارات، 1املوطأ، لإلمام مالك بن أنس، حتقيق: حممد مصطىف األعظيم، ط

 ه.1407لرسالة، ، مؤسسة ا14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3362) الرقم املوحد:
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َينَْحِّن هل؟ قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
َ
قال: قال رجٌل: يا رسول اهلل، الرجُل ِمنَّا يَلىق أخاه، أو صديَقه، أ

ُمُه وُيقبرلُُه؟ قال: «ال» َفيَلزَْتِ
َ
 «.نعم»قال: فيأخذ بيده ويصافُحُه؟ قال: « ال»، قال: أ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عن االحنناء عند لقاء املرء أخاه، قال: ال ينحِّن هل، قال السائل: أيضمه إيله ويعانقه وال  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
 ينحِّن هل؟ قال: ال، قال السائل: هل يصافحه؟ قال: نعم.

___________________________ 
 واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم اتلصنيف: 

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

 رواه الرتمذي وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ينحِّن : من االحنناء ىلع هيئة الركوع. •
 يلزتمه : يعتنقه ويضمه إىل نفسه. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن االحنناء عند اللقاء. .1
 مرشوعية املصافحة، وأنها تكون بايلد. .2
 االلزتام وهو املعانقة ال ترشع إال يف مواطن استثناها الرشع. .3
 وجوب السؤال عن احلكم الرشيع ملن جهله، وخيش الوقوع يف املحذور. .4
 ينبيغ ىلع العالم أن ال يضجر من كرثة سؤال انلاس عن األحاكم الرشعية، ولو تكرر السؤال يف حكم واحد. .5

 صادر واملراجع:امل
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1388مرص، الطبعة اثلانية،  -سنن الرتمذي، لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق، مكتبة احلليب 
 ار الكتاب العريب، بريوت.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، د

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 ه.1415الرياض،  -سلسلة األحاديث الصحيحة، للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف 

 ه.1426الرياض،  -الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن رشح رياض 
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل،  -كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا 

 بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية.-املسند، لإلمام أمحد بن حنبل، نرش املكتب اإلساليم
 ه.1407ة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، نزه

 (6108) الرقم املوحد:

زَتُِمُه ويُقبرلُُه؟ قال: ال, 
َفَيلْ

َ
قال رجل يا رسول اهلل الرجل منا يلَق أخاه أو صديقه أينحِن هل؟ قال: ال, قال: أ

 قال: فيأخذ بيده ويصافُحُه؟ قال: نعم.
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قال: يا رسول اهلل ُمرين بكلمات  -ريض اهلل عنه-أن أبا بكر الصديق  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
فاِطَر السماوات واألرض اعلم الغيِب والشهادة، ربَّ لُكر يَشٍء وَمِليَكه، قل: امهلل »أقُولُُهنَّ إذا أصَبحُت وإذا أمَسيُت، قال: 

ه إىل مسلم ِكِه وأن أقرتف ىلع نفِس سوًءا أو أجرُّ ْشهد أن ال هلإ إال أنت، أعوذ بك من رشر نفِس ورشر الشيطان ورِشْ
َ
« أ

 «.قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخْذَت َمْضَجَعك»قال: 
 صحيح. يث:درجة احلد

 املعىن اإلمجايل:
 -ريض اهلل عنه-أبا بكر  -صىل اهلل عليه وسلم-هذا اذلكر من األذاكر اليت تقال يف الصباح واملساء، واذلي علَّمها انليب 

 حيث قال: علمِّن.
فاطر السماوات ذكًرا وداعًء يدعو به لكما أصبح ولكما أمىس، وأمره أن يقول: )امهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-فعلمه انليب  

واألرض( يعِّن: يا اهلل يا فاطر السماوات واألرض وفاطرهما، يعِّن أنه خلقهما عز وجل ىلع غري مثال سبق، بل أبدعهما 
 وأوجدهما من العدم ىلع غري مثال سبق.

 ملايض. )اعلم الغيب والشهادة( أي: اعلم ما اغب عن اخللق وما شاهدوه؛ ألن اهلل تعاىل يعلم احلارض واملستقبل وا
 )رب لك يشء ومليكه(، يعِّن: يا رب لك يشء ومليكه، واهلل تعاىل هو رب لك يشء وهو مليك لك يشء.

)أشهد أن ال هلإ إال أنت(: أعرتف بلساين وقليب أنه ال معبود حق إال أنت، فلك ما عبد من دون اهلل فإنه باطل ال حق هل يف 
 .-وجل عز-العبودية وال حق يف العبودية إال هلل وحده 

: )وما أبرئ نفِس إن انلفس ألمارة بالسوء إال ما رحم -تعاىل-قوهل: أ)عوذ بك من رش نفِس(؛ ألن انلفس هلا رشور كما قال 
 ريب(، فإذا لم يعصمك اهلل من رشور نفسك فإنها تُضك وتأمرك بالسوء، ولكن اهلل إذا عصمك من رشها وفقك إىل لك خري.

كه، يعِّن: تسأل اهلل أن يعيذك من رش  -الصالة والسالمعليه -وختم انليب  كه( ويف لفظ ورَشَ بقوهل: )ومن رش الشيطان ورِشْ
كه، والرَشَك: ما يصاد به احلوت والطري وما أشبه ذلك؛ ألن الشيطان  ك أو رَشَ الشيطان ومن رش رِشكه، أي: ما يأمرك به من الرشر

هات أو غري ذلك، )وأن أقرتف ىلع نفِس سوًءا(، أي: أجر ىلع نفِس سوًءا )أو هل رَشك يصطاد به بِّن آدم إما شهوات أو شب
 أجره إىل مسلم(.

 أبا بكر أن يقوهل إذا أصبح وإذا أمىس وإذا أخذ مضجعه. -صىل اهلل عليه وسلم-فهذا اذلكر أمر انليب 
___________________________ 

 الرشعية < آداب انلوم واالستيقاظالفضائل واآلداب < اآلداب اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 فاِطَر : خالق ىلع غري مثال سبق. •
 يشاهد فال يغيب عنه يشء سبحانه.الغيِب والشهادة : ما اغب وما  •
 َمِليَكه : مالكه. •
ِكِه : ما يدعو إيله من اإلرشاك باهلل . •  رِشْ
 َمْضَجَعك : ماكن اضطجاعك وهو ماكن نومك ورقادك. •

 فوائد احلديث:

ْشهد أن ال هلإ إال أنت, قال قل: امهلل فاِطَر السماوات واألرض اعلم الغيِب والشهادة؛ ربَّ 
َ
لُكر يَشٍء وَملِيَكه, أ

كِهِ   أعوذ بك من رشر نفيس ورشر الشيطان ورِشْ



 

342 
 

 فضل اذلكر يف الصباح واملساء وهما أرشف األوقات. .1
 .-سبحانه وتعاىل-اخللق واألمر بيد اهلل  .2
 والشيطان. احلذر من رش انلفس .3
 واملحذرة من خطورة الشيطان. -تعاىل-ينبيغ ىلع العبد املوفق املداومة ىلع مثل هذه األذاكر املتضمنة ملعاين اتلوحيد والعبودية هلل  .4

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا  

 األحاديث الصحيحة، لألبلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، ط، األوىل، ملكتبة املعارف.سلسلة 
  بريوت.-ه، دار ابن كثري، دمشق 1428رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق ماهر الفحل، ط، األوىل 

 ه.1407نزهة املتقني، ملجموعة من املؤلفني، مؤسسة الرسالة، ط: الرابعة عرش، 
 ه.1418جة انلاظرين، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط: اثلاثلة به

 ه.1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وآخرون، ط
إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: اعدل مرشد وآخرون،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
 ه.1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 ه.1422، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، 1لألبلاين، ط سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها،
 (3006) الرقم املوحد:
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فسأاله عن تِسع آيات  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل قال يهوديٌّ لصاِحبه: اذهْب بِنا إىل هذا انليب، فأتيا رسول  احلديث:
 بَيرنات ... فذكر احلديث إىل قوهل: َفَقبَّال يََدُه ورِْجلَه، وقاال: نَشهُد أنَّك نيب.

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صىل اهلل عليه -عِّن انليب أن رجاًل يهودياً قال لصاحبه: اذهب بنا إىل هذا الرجل ي -ريض اهلل عنه-حديث صفوان بن عسال 
هلم تسع آيات، فقبال يده  -صىل اهلل عليه وسلم-نسأهل عن هذه اآلية: )ولقد آتينا موىس تسع آيات(، فذكر انليب  -وسلم

 ورجله، وقاال: نشهد أنك نيب.
___________________________ 

 واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم اتلصنيف: 
ال  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-صفوان بن عسَّ

 رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 آيات : مجع آية: العالمة واألمارة. •
 بينات : مجع بينة: واضحة. •

 فوائد احلديث:
 جواز تقبيل يد الرجل الصالح. .1

 واملراجع:املصادر 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1388مرص، الطبعة اثلانية، -سنن الرتمذي، لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق، مكتبة احلليب
 .م1986 – ـه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 

 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 ه.1426الرياض، -ار الوطنرشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مد

 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
 بريوت. -حتقيق رياض الصاحلني، لألبلاين، املكتب اإلساليم 

 (6110) الرقم املوحد:

 قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إىل هذا انليب
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َّ رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ثابت عن أنس  احلديث: لَْعُب مع  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: أىت يلَعَ
َ
الِغلَْماِن، وأنا أ

ُت ىلع أيم، فلما ِجئُْت، قالت: ما َحبََسَك؟ فقلت: بعثِّن رسول اهلل 
ْ
ْبَطأ

َ
صىل اهلل -فََسلََّم علينا، فبعثِّن إىل حاجة، فأ

نَّ برِِسر رسول اهلل  -عليه وسلم ، قالت: ال خُتِِّْبَ أحًدا،  -صىل اهلل عليه وسلم-حلاجة، قالت: ما حاجتُه؟ قلت: إنها رِسٌّ
ْثُتَك به يا ثابت.قال أ ثُْت به أحًدا حلََدَّ  نس: واهلل لو َحدَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 : -صىل اهلل عليه وسلم-عن ثابت عن أنس خادم رسول اهلل 
يلعبون، مر به وهو يلعب مع الصبيان؛ ألن أنًسا اكن صبيًّا صغرًيا، فسلم ىلع الصبيان وهم  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

وأرسله يف حاجة، فتأخر ىلع أمه، فلما جاء إيلها سأتله: ما اذلي أبطأ بك؟ قال: أرسلِّن  -ريض اهلل عنه-ثم داع أنس بن مالك 
، يعِّن -صىل اهلل عليه وسلم-يف حاجة، قالت: ما حاجته؟ قال: ما كنت ألخِّب برس رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

؛ تأييًدا هل وتثبيًتا هل وإقامًة للعذر هل؛ -صىل اهلل عليه وسلم-ا، فقالت: ال ختِّبن أحدا برس رسول اهلل ال أخِّب بهذا الرس أحد
، ثم قال أنس تللميذه ثابت ابلناين واكن مالزًما هل: لو كنت خمًِّبا -صىل اهلل عليه وسلم-ألنه أىب أن خيِّبها برس رسول اهلل 

 بها  ألخِّبتك بها. -اهلل عليه وسلمصىل -أحًدا باحلاجة اليت أرسلِّن انليب 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 حفظ الرس.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 خمترصا.رواه مسلم وروى ابلخاري بعضه  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ُت : تأخرت وطالت غيبيت. •

ْ
ْبَطأ

َ
 فَأ
 َما َحبََسَك؟ : ما منعك؟ •
 إىَِل َحاَجة : إىل أمر يطلبه. •
 َبَعثَِِّن : أي: أرسلِّن. •
: هو ما يكتم. • َها رِسٌّ : الرسَّ  إِنَّ

 فوائد احلديث:
 مرشوعية السالم ىلع الصبيان. .1
 حيًّا وميتًا. -صىل اهلل عليه وسلم-، وعظيم لطفه، وصدق أمانته ووفائه، وكتمان رس رسول اهلل -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك فضل  .2
 .-صىل اهلل عليه وسلم-حسن تربية أم أنس البنها؛ فإنها أوصته بعدم اتلحدث برس رسول اهلل  .3
 مية.كتم رس اإلخوان وعدم إفشائه من كرم األخالق واآلداب اإلسال .4

أحًدا, قال أنس: واهلل لو حدثت به أحًدا  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت أم أنس هل: ال ختِّبن برس رسول اهلل 
 حلدثتك به يا ثابت
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 املصادر واملراجع:
 ه.1425 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 

 ه.1428مشق، بريوت، الطبعة: األوىل رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، د
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 
خاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابل

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

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
 (3502) الرقم املوحد:
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قد أفلح من »قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه -عن عبداهلل بن عمرو بن العاص احلديث:
 «.أسلم واكن رزقُُه َكَفاًفا وَقنََّعُه اهلل بما آتاه

وىَب طُ »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أنه سمع رسول اهلل -ريض اهلل عنه-وعن أيب حممد فضالة بن عبيد األنصاري 
 «.ملن ُهِدَي لإلسالم، واكن َعيُْشُه َكَفافًا وقَِنعَ 

 صحيحان درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ملن وفق لإلسالم، واكن عيشه بقدر كفايته ال يشغله وال يطغيه، فمن تمام انلعمة  -ويه شجرة يف اجلنة، ويه برشى-طوىب 
 أن يرزقك اهلل ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-فضالة بن عبيد 

 حديث ابن عمرو ريض اهلل عنهما: رواه مسلم. اتلخريج:
 عنه: رواه الرتمذي وأمحد.حديث فضالة بن عبيد ريض اهلل 

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 طوىب : فُعىل من الطيب ويه شجرة يف اجلنة. •
 ُهدي : أرشد ووفق. •
 كفافاً : أي: يكيف. •
 وقنع : أي: ريض بما عنده. •

 فوائد احلديث:
 سعادة املرء يف كمال دينه وكفاف عيشه وقناعته بما آتاه اهلل. .1

 املصادر واملراجع:
 املسند الصحيح )صحيح مسلم(، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

 1لة، طمسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأيلف: أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط واعدل مرشد وآخرون، انلارش: دار الرسا
 ه.1421اعم 

 م.1998اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، املحقق: بشار عواد معروف، انلارش: دار الغرب اإلساليم، اعم 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

 ه.1356اعم  1ن ادلين حممد املناوي القاهري، انلارش: املكتبة اتلجارية الكِّبى، طفيض القدير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: زي
 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، تأيلف: أبو العال حممد عبدالرمحن املباركفوري، انلارش: دار الكتب العلمية.

 (5814) الرقم املوحد:

 قد أفلح من أسلم وَكن رزقه كفافاً وقنعه اهلل بما آتاه
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يف بييت،  -صىل اهلل عليه وسلم-، قالت: قدم زيد بن حارثة املدينَة ورسول اهلل -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
تَاُه َفَقَرَع ابلاَب، فقام إيله انليب 

َ
 جَيُرُّ ثَْوَبُه، فاْعتَنََقُه وَقبَّلَُه. -اهلل عليه وسلمصىل -فأ

 ضعيف اإلسناد. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
واستأذن،  -صىل اهلل عليه وسلم-حني جاء إىل انليب  -ريض اهلل عنه-يف قدوم زيد بن حارثة  -ريض اهلل عنها-حديث اعئشة 

جير ثوبه، وذلك للفرح واالستبشار بقدوم زيد بن حارثة، وتعجيله للقائه حبيث لم إيله  -صىل اهلل عليه وسلم-فقام الرسول 
 يتمكن من تمام الرتدي بالرداء حىت جره، فاعتنقه وقبله.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذاناتلصنيف: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 قدم : اعد من سفر. •
 قرع : طرق ودق. •
 جير ثوبه : لم يضعه موضعه من جسمه، وهو ديلل اإلرساع. •

 فوائد احلديث:
 استحباب قصد القادم أول قدومه إىل من يعز عليه. .1
 االستئذان بالقرع.جواز  .2
 استحباب املعانقة واتلقبيل عند الرجوع من السفر من األصحاب واألقارب. .3
 اإلرساع إىل مالقاة من حيب إذا شعر بقدومه. .4

 املصادر واملراجع:
 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن املباركفوري، أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف، دار الفكر. 
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -طريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمةت

 .ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة عبدابلايق، فؤاد حممد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح 
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض 

 ه.1415الرياض، -سلسلة األحاديث الصحيحة، للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف
 ه.1426الرياض، -ر الوطنرشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدا

 بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية.-املسند، لإلمام أمحد بن حنبل، نرش املكتب اإلساليم
 ه.1399بريوت، الطبعة اثلانية، -مشاكة املصابيح، تأيلف حممد بن عبداهلل اتلِّبيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح 
 (6111) الرقم املوحد:

 يف بيِت -صَّل اهلل عليه وسلم-قدم زيد بن حارثة املدينة ورسول اهلل 
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، قال: ملا وقف الزبري يوم اجلمل -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن الزبري  -اخلاء املعجمةبضم -عن أيب خبيب  احلديث:
َراىِن إال سأقتل ايلوم مظلوما، وإن

ُ
 داعين فقمت إىل جنبه، فقال: يا بِّن، إِنَُّه اَل ُيْقتَُل ايلوم إال ظالم أو مظلوم، وإين ال أ

ا شيئا؟ ثم قال: يا بِّن، بِْع َما نَلا واقض ديِّن، وأوىص باثللث وثلثه بلنيه، من أكِّب هيم دليِّن، أفرتى َديْنَنَا يُبيق من َمانِل 
يعِّن بلِّن عبد اهلل بن الزبري ثلث اثللث. قال: فإن َفَضَل من َمانِلَا بعد قضاء ادلين يشء فثلثه بلنيك. قال هشام: واكن 

 يومئذ تسعة بنني وتسع بنات. قال عبد اهلل: فجعل بعض ودل عبد اهلل قد َوازَى بعض بِّن الزبري ُخبَيٌْب وَعبَّاٌد، وهل
يوصيِّن بدينه ويقول: يا بِّن، إن عجزت عن يشء منه فاستعن عليه بموالي. قال: فواهلل ما دريت ما أراد حىت قلت: 

ضيه. يا أبت من موالك؟ قال: اهلل. قال: فواهلل ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت: يا موىل الزبري اقض عنه دينه فيق
رَِضنَي ، منها الغابة وإحدى عرشة دارا باملدينة، ودارين بابلرصة، ودارا 

َ
قال: فقتل الزبري ولم يََدع دينارا وال درهما إال أ

بالكوفة، ودارا بمرص. قال: وإنما اكن دينه اذلي اكن عليه أن الرجل اكن يأتيه باملال، فيستودعه إياه، فيقول الزبري: ال، 
يَْعَة ،وما وِل إمارة قط وال جباية وال خراجا وال شيئا إال أن يكون يف غزو مع ولكن هو سلف إين  أخىش عليه الضَّ

قال عبد اهلل: فحسبت ما اكن عليه  -ريض اهلل عنهم-أو مع أيب بكر وعمر وعثمان  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 بن الزبري، فقال: يا ابن أيخ، كم ىلع أيخ من من ادلين فوجدته أليف ألف ومئيت ألف! فليق حكيم بن حزام عبد اهلل

ادلين؟ فكتمته وقلت: مائة ألف. فقال حكيم: واهلل ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد اهلل: أرأيتك إن اكنت أليف 
ألف ومئيت ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن يشء منه فاستعينوا يب، قال: واكن الزبري قد اشرتى 

غابة بسبعني ومئة ألف، فباعها عبد اهلل بألف ألف وستمئة ألف، ثم قام فقال: من اكن هل ىلع الزبري يشء فليوافنا ال
بالغابة، فأتاه عبد اهلل بن جعفر، واكن هل ىلع الزبري أربعمئة ألف، فقال لعبد اهلل: إن شئتم تركتها لكم؟ قال عبد اهلل: 

رون إن إخرتم، فقال عبد اهلل: ال، قال: فاقطعوا يل قطعة، قال عبد اهلل: لك من ال، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخ
هاهنا إىل هاهنا. فباع عبد اهلل منها فقَض عنه دينه وأوفاه، وبيق منها أربعة أسهم ونصف، فقدم ىلع معاوية وعنده 

َمِت الغابة؟ قال: لك سهم بمئة ألف، قال: كم عمرو بن عثمان، واملنذر بن الزبري، وابن َزْمَعَة ، فقال هل معاوية: كم قُور 
بيق منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف، فقال املنذر بن الزبري: قد أخذت منها سهما بمئة ألف، قال عمرو بن عثمان: قد 
أخذت منها سهما بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمئة ألف، فقال معاوية: كم بيق منها؟ قال: سهم 

قال: قد أخذته خبمسني ومئة ألف. قال: وباع عبد اهلل بن جعفر نصيبه من معاوية بستمئة ألف، فلما ونصف سهم، 
فرغ ابن الزبري من قضاء دينه، قال بنو الزبري: اقسم بيننا مرياثنا، قال: واهلل ال أقسم بينكم حىت أنادي باملوسم أربع 

جعل لك سنة ينادي يف املوسم، فلما مَض أربع سنني قسم بينهم سنني: أال من اكن هل ىلع الزبري دين فليأتنا فلنقضه. ف
 ودفع اثللث. واكن للزبري أربع نسوة، فأصاب لك امرأة ألف ألف ومئتا ألف، فجميع ماهل ْخسون ألف ألف ومئتا ألف.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

تال جرى بسبب تسليم قتلة عثمان: ما أراين إال سأقتل شهيًدا قال الزبري بن العوام البنه عبداهلل ملا اكن يوم اجلمل وهو ق
وىْص بلِّن ابنه. ألنه 

َ
مظلوًما، وإنَّ ما يهمِّن ديوين اليت ركبتِّن، فاقِْضها عِّن. واكنت ديونُه مستغرقًة جلميع ماهل، ومع ذلك أ

ِث الوصية، وتسع اللك، واكن انلاُس يستوِدعون اكن َيْعلم أنهم ليس هلم يف اإِلرث نصيٍب، لكون ابنه حًيا، فجعل هلم ثُلَْث ثُلُ 
، واكن رَُجال زاِهًدا  أمواهَلم عنده، فيأىب أن يأخذها وديعًة خمافَة الضياع، ويقول: ليست تلك وديعًة، ولكنها َسلٌَف وقَْرُض يلعَّ

ن ماهل فاضل، طلب منه الورثة أن َيْقِسمه أمينًا، لم يِل اإِلمارَة، وال شيئًا مطلقاً، فلما تُويف، وقَض عنه ابُنه َديْنه، وَفَضل مِ 

 ووفاء دينه -رِض اهلل عنه-قصة وفاة الزبري بن العوام 
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بينهم، فأىب أن يفعله، إال بعد أن يُنادي يف موسم احلج، فِإْن ظهر أنه لم يبق أحٌد ِممَّن يكون هل ديٌن عليه يَقِسمه بينهم، 
 ة، وهل يومئٍذ أربُع نسوٍة.ففعل، وملا لم َيبَْق من َديْنه يشٌء إال وقد قضاه، أعطى اثلَّمن ألزواجه، وذلك نصيبُهنَّ من الرتك

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < اتلاريخ < الرتاجم وسري األعالم
 ادلين. -الفرائض  -املناقب  -ادلعوات موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

• .  اقض : ويفر
 وازى : ساوى. •
 استعن : االستعانة يه طلب العون. •
 كربة : حزن يأخذ بانلفس. •
 يدع : يرتك. •
 الغابة : أرض عظيمة من عوايل املدينة انلبوية. •
 قرض.سلف : أي:  •
 أخىش عليه الضيعة : أي: خياف عليه الضياع. •
 وِل إمارة قط : أي: والية. وقط: معناه مطلًقا. •
 ِجباية : استخراج األموال من مظانها. •
 خراجاً : أي: خراج األرض من اثلمار. •
 للقتال. -صىل اهلل عليه وسلم-غزو : اخلروج مع انليب  •
 فكتمته : أخفيت عنه احلقيقة. •
 تستطيعون.تطيقون :  •
 يوافنا : فليأتنا. •
 قومت الغابة : أي: ثمنها اذلي تستحقه. •
 لك سهم : أي: قسم األرض ألقسام ولك قسم منها يسىم سهم. •
 فرغ : انتىه. •
 املوسم : مأخوذ من الوسم وهو العالمة، واملراد موسم احلج. •
 دفع اثللث : أعطى اثللث. •
 للزبري أربع نسوة : أي: زوجاته اليت مات عنهن. •
 أصاب لك امرأة : أي: اكن من نصيب لك امرأة وحظها . •
 أرأيتك : لو أخِّبتك. •
 أفرتى : أي: تظن. •
 عجزت : لم تستطع. •
 موالي : لكمة املوىل تطلق ىلع معان خمتلفة منها الرب واملالك والسيد واملنعم، واملراد الرب. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية الوصية عند احلرب ألنه قد يفيض إىل املوت. .1
 كمال الوثوق باهلل عز وجل واالستعانة به يف لك حال. .2
 جواز االستقراض. .3
 وجوب وفاء ادلين من ورثة امليت قبل تنفيذ الوصية وقبل قسمة الرتكة. .4
 جواز ملك ادلور واألرض مهما كرثت إذا اكن ذلك من وجه رشيع. .5
 املحافظة ىلع األمانات. .6
 ا نزعت من يشء اكن وبااًل خطرياً.الِّبكة إذا وضعت يف يشء جعلت القليل كثرياً وإذ .7
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 املصادر واملراجع:
مد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حم 

 1422فؤاد عبدابلايق، ط 
 عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن 

اعم  14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف، مؤسسة الرسالة، ط 
1407 - 1987 

  1425اعم  4أمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، ط ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف: حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق، عناية: خليل م
 1لمية، طفيض ابلاري ىلع صحيح ابلخاري، تأيلف: أمايل حممد أنور شاه الكشمريي اهلندي، حتقيق: حممد بدر اعلم املريتيه، انلارش: دار الكتب الع

 1426اعم 
 1323اعم  1ل الشيخ، حتقيق: زهري شاويش، اتلارش: املكتب اإلساليم، طتيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب اتلوحيد، تأيلف: سليمان بن عبداهلل آ

 .1987 – 1407 ، اثلاثلة الطبعة ابلغا، ديب مصطىف. د:  حتقيق بريوت، –تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري، دار ابن كثري ، ايلمامة 
 (5864) الرقم املوحد:
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فقال: َعلرْمِِّن  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: جاء أعرايب إىل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص  احلديث:
اهلل أكِّب كبرًيا، واحلمد هلل كثرًيا، وسبحان اهلل رب العاملني، وال قل: ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، »الكًما أقوهل. قال: 

 «.قل: امهلل اغفر يل وارمحِّن واهدين وارزقِّن»قال: فهؤالء لريب، فما يل؟ قال: « حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فقال: "علمِّن الكماً" أي: ذكراً، "أقوهل" أي: أذكره ورداً يف أي وقت "قال: قل:  -عليه وسلمصىل اهلل -جاء أعرايب إىل رسول اهلل 
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل" بدأ بشهادة اتلوحيد، ومعناها ال معبود حبق إال اهلل  "اهلل أكِّب" أي: من لك يشء، "كبرياً" 

مؤكدة، "واحلمد هلل كثرياً" أي: محداً كثرياً، "وسبحان اهلل رب العاملني" توكيد للتكبري: كِّبت كبرياً أو جيوز أن يكون حااًل 
أي: مجيع اخلالئق، وقوهل: "ال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم"  أي ال حتول من حال إىل حال إال بتوفيق من اهلل وحكمته، 

وتعظيمه، "فمايل؟" أي: من ادلاعء نلفِس، "فقال: قل:  "قال األعرايب: فهؤالء" أي: اللكمات، "لريب" أي: موضوعة ذلكره تعاىل
امهلل اغفر يل" أي: بمحو السيئات، "وارمحِّن" أي: بتوفيق الطااعت يف احلراكت والسكنات، "واهدين" أي: ألحسن األحوال، 

 "وارزقِّن" أي: املال احلالل والصحة ولك خري.
___________________________ 

 ب < فقه األدعية واألذاكر < هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكرالفضائل واآلدااتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة

 األسماء والصفات.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقَّاص  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 أعرايب : هو ساكن ابلادية عربياً اكن أو ال. •
 يليق به فهؤالء لريب : اجلمل السابقة لريب ملا فيها من اثلناء عليه سبحانه، مع إثبات الوحدانية هل دون غريه باجلملة األوىل، وتزنيهه عما ال •

 باجلملتني األخريتني.
 يشء أدعو به مما يعود يل بنفع ديِّن أو دنيوي؟فمايل؟ : فأي  •

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع ذكر اهلل باتلهليل واتلكبري واتلحميد والتسبيح. .1
 استحباب ذكر اهلل واثلناء عليه قبل ادلاعء. .2
 اء.استحباب داعء اإلنسان بأطيب ادلاعء، وبما هو مأثور مما فيه جوامع خري ادلنيا واآلخرة، وهل أن يدعو بما يش .3
 ينبيغ للعبد احلرص ىلع تعلم ما ينفعه يف ادلنيا واآلخرة. .4
 ىلع تعليم أمته ما ينفعهم. -صىل اهلل عليه وسلم-شفقته  .5

 املصادر واملراجع:
 م.2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري  - 
 عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد  -
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش،  -
 م.2002 - ـه1422بلنان. الطبعة: األوىل،  -املصابيح، لعيل القاري، انلارش:دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشاكة  -
اعم  4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف: حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق، عناية: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، ط  -

1425. 
 (6112) الرقم املوحد:

 قل ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل اهلل أكِّب كبريًا
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قل: امهلل اْهِديِن، »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال يل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب  احلديث:
ْديِن  َدادَ امهلل إين أسألك الُهَدى »ويف رواية: «. . وَسدر  «.والسَّ

 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث من جوامع لكم انليب صىل اهلل عليه وسلم، فيف هذا احلديث مع قلة العبارة عظيم الفائدة واألثر، حيث مجع 
هذا احلديث مجاع اخلري لكه ، وقد أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم عليًّا ريض اهلل عنه أن يدعو به ، فقال هل انليب صىل اهلل 

 «.  ددينقل: امهلل اهدين، وس»عليه وسلم 
 "اهدين": داعء ورجاء أن ينال اهلداية، أي الرشاد ، فكأنه سأل اهلل تعاىل كمال اهلداية والرشاد.

"وسددين": أي: وفقِّن واجعلِّن مصيبا يف لك أموري وشؤوين ادلينية وادلنيوية، فيف اللفظ معىن تقويم اخلطأ، وتعديل اخللل، 
 وذلا فقد مجع هذا ادلاعء بني أمرين: 

 تلوفيق للهداية ا -أ
 طلب االستمرار ىلع اهلداية والرشد، وعدم اخلروج عنهما بالزيغ والضالل. -ب

 فمن وفقه اهلل تعاىل هلذا ادلاعء فهو ىلع اهلداية ثابت، وىلع طريقها سائر، وعن الزيغ والضالل بائن.
___________________________ 

 األدعية واألذاكر < األدعية املأثورةالفضائل واآلداب < فقه اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:

ْهِم". اتلخريج: َداِد، َسَداَد السَّ ِريَق، َوالسَّ  رواه مسلم بروايتيه، بزيادة: "َواْذُكْر، بِالُْهَدى ِهَداَيتََك الطَّ
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 داعء وتُضع إىل اهلل تعاىل باسمه الَعلَم اذلى تفرد به الرب سبحانه، وهو االسم اذلي يتضمن مجيع أسماء اهلل احلسىنامهلل :  •
 سددين : وفقِّن، واجعلِّن يف مجيع أموري مستقيما ، وأصل السداد : االستقامة والقصد يف األمور. •

 فوائد احلديث:
 وتقويمه بلزوم السنة وإخالص انلية.ادلايع ينبيغ أن حيرص ىلع تسديد عمله  .1
 استحباب ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة للتوفيق والسداد. .2
 ينبيغ ىلع العبد االستعانة باهلل تعاىل يف مجيع أموره. .3
(، فقوهل: هذا ادلاعء العظيم قد مجع بني طلب اهلداية )ويه صالح احلال(، واالستمرار عليها وعدم الزيغ عنها طرفة عني )وهو صالح املآل .4

 "اهدين" بأن يكون سائرا ىلع درب اهلداية، وقوهل: "وسددين": من اإلصابة وعدم الزيغ عند اهلداية اليت اعتالها.
 املصادر واملراجع:

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -

 (5915) الرقم املوحد:

 قل: امهلل اهدين وسددين
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ك، ثم  احلديث: مَّ
ُ
ك، ثم أ مَّ

ُ
ك، ثم أ مَّ

ُ
؟ قال: "أ بَرَّ

َ
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلُت يا رسول اهلل: َمن أ

باك، ثم األقرَب، فاألقرَب".
َ
 أ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلثٌّ ىلع برر األقارب واإلحسان إيلهم، وأن األم أحقهم بذلك، ثم بعدها األب، ثم األقرب فاألقرب، وإنما اكنت احلديث فيه 
األم أحقهم لكرثة تعبها وشفقتها وخدمتها؛ ألن هلا فضيلة احلمل والرضاع والرتبية، ويف احلمل اتلعب، ثم مشقة الوضع، قال 

ُه ُكْرًها-تعاىل- ُمَّ
ُ
َووََضَعتُْه ُكْرًها(، وإذا اكنت األم مقدمة ىلع األب فتقديمها ىلع غريه من باب أوىل، ومن بر األم  : )مَحَلَتُْه أ

 واألب اإلنفاق عليهما.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادليناتلصنيف: 
 -عنهريض اهلل -معاوية  بن حيدة القشريي  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
؟ : من اذلي أحسن إيله وأصله. • بَرَّ

َ
 َمن أ

ك وِصلْها أواًل. •  قال: أمك : بِرَّ أمَّ
 ثم األقرب فاألقرب : إىل آخر ذوي األرحام. •

 فوائد احلديث:
 الصحابة وحرصهم ىلع تعلم أبواب اخلري والِّب.بيان فضل  .1
 أن انلاس خيتلفون باألولوية، فلك ما اكن أقرب إىل اإلنسان فهو أحق بِّبه. .2
 احلديث فيه تقديم األم، ثم األب، ثم األقرب، فاألقرب ىلع حسب درجاتهم يف اإلرث والقرب. .3
 أمر بالِّب بها ثالث مرات. -صىل اهلل عليه وسلم-حق األم آكد من حق األب بالِّب، ألن انليب  .4
 أن انلفقة من الِّب. .5

 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، حتقيق: حممد ميح ادلين، املكتبة العرصية. - 
 ه. 1395سنن الرتمذي، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة: اثلانية،  -
 ه. 1421رش: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، مسند أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط، انلا -
 ه. 1415بريوت، الطبعة: اثلانية،  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -
 م. 2014 - ـه 1435، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  - ة املكرَّ  ه. 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 م. 2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  -
 ه.1428 1عالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. طمنحة ال -
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
 ه. 1405اثلانية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، لألبلاين، املكتب اإلساليم الطبعة:  -

 (58188) الرقم املوحد:

 قال: "أمك, ثم أمك, ثم أمك, ثم أباك, ثم األقرب, فاألقرب"قلت يا رسول اهلل: من أبر؟ 
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قال: قلت: يا رسول اهلل، َعلرْمِِّن داعء، قال: )قل: امهلل إين أعوذ بك من  -اهلل عنهريض -عن شلك بن محيد  احلديث:
.)  رش سميع، ومن رش برصي، ومن رش لساين، ومن رش قليب، ومن رش َمِنيير

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

باحثًا عن خريي ادلنيا واآلخرة، إنه  -عليه وسلمصىل اهلل -إىل انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث يذهب شلك بن محيد 
دنيا فانية، وال حفنة من مال، وال صااع من طعام، ولكنه ذهب يطلب ادلاعء،  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يطلب من انليب 

فضال من  أن يعلمه داعء ينتفع به يف دينه ودنياه، فهذه يه حقيقة الصحابة يبتغون -صىل اهلل عليه وسلم-يريد من انليب 
 -تعاىل-إىل هذا ادلاعء العظيم اجلليل، فقال هل: "قل: امهلل إين": داع اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل ورضوانا، فأرشده انليب 

من رش السمع،  -تعاىل-وتوجه إيله باسمه اجلامع للك أسماء اهلل احلسىن "اهلل"، "أعوذ بك من رش سميع": أعوذ أي: أحتيم باهلل 
قع فيه سمع اإلنسان من املحرمات: كشهادة الزور، والكم بالكفر وابلهتان، واالنتقاص من ادلين وسائر ما يصل إىل وهو ما ي

سمع اإلنسان من املحرمات، "ومن رش برصي": وهو أن يستعمله يف انلظر إىل املحرمات من األفالم اخلليعة ، واملناظر القبيحة، 
رج من اللسان كشهادة الزور، والسب، واللعن، واالنتقاص من ادلين وأهله، أو "ومن رش لساين": أي ومن لك حمرم قد خي

، أو أن -تعاىل-اتللكم فيما ال يعِّن اإلنسان، أو ترك الالكم فيما يعنيه، "ومن رش قليب": وهو أن يعمر القلب بغري ذكر اهلل 
هبة، واتلعظيم، أو يرتك ما جيب عليه من رصف بالعبادات القلبية من الرجاء واخلوف، والر -تعاىل-يتوجه إىل غري اهلل 

، "ومن رش منيي": أي ومن رش الفرج وهو أن يقع فيما حرم اهلل عليه ، أو يوقعِّن -سبحانه وتعاىل-العبادات القلبية للرب 
 يه من نعم يف مقدمات الزَن من انلظر، واللمس، وامليش، والعزم، وأمثال ذلك، فهذا ادلاعء املبارك فيه حفظ اجلوارح واليت

إنما أمره هنا أن يستعيذ باهلل من رش هذه انلعم ، ولم يأمره أن يستعيذ من هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-، وانليب -تعاىل-اهلل 
، فليست يه رش حمض حىت يستعاذ منها ولكن -تعاىل-انلعم كأن يقول: "أعوذ باهلل من سميع"، ألن هذه نعم ، وبها يعبد اهلل 

اذلي قد يتودل عنها، وحفظها يكون براعية ما خلقت هل، و أن ال يبارش بها معصية، وال ينرش بها رذيلة،  يستعاذ من الرش
ْمَع َوابْلَرَصَ َوالُْفَؤاَد لُكُّ -تعاىل-ألنه مسؤول يوم القيامة عن هذه انلعم مصداقا لقوهل  : }َواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

وَِلَِك اكَ 
ُ
 [.36َن َعنُْه َمْسئُواًل{ ]اإلرساء: أ

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورةاتلصنيف: 

 العلم. -اإليمان  -املناقب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-شلك بن محيد  راوي احلديث:
 داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.رواه أبو  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اللَُّهمَّ : يا اهلل. •
 أعوذ : أتلجئ وأحتيم. •
 سمعه، أو أن ال اسمع احلق. -تعاىل-رش سميع : أي: بأن أسمع الكم الزور وابلهتان والغيبة وسائر ما حرم اهلل  •
 .-تعاىل-عورات انلاس أو إىل ما حرم اهلل رش برصي : وذلك بانلظر إىل  •
 .-تعاىل-رش قليب : بأن أشغله بغري ذكر اهلل  •
 رش لساين : هو اتللكم بابلاطل أو ما ال يعنيِّن ، أو السكوت عن احلق •

قلت: يا رسول اهلل, علمِن داعء, قال: قل: امهلل إين أعوذ بك من رش سميع, ومن رش برصي, ومن رش 
 لساين, ومن رش قليب, ومن رش منيي
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إذا وضعه يف غري حمله رش منييَّ : املِّن: ما خيرج من الرجل من ماء بشهوة وذلة ، واملراد هنا الفرج كما ورد عند الرتمذي ، ويكون رشه  •
 املرشوع.

 فوائد احلديث:
 .-تعاىل-احلث ىلع حفظ السمع وابلرص واللسان والقلب والفرج ، وذلك باستعماهلا فيما يريض اهلل  .1
 : "إن السمع وابلرص والفؤاد لك أوِلك اكن عنه مسؤال".-سبحانه وتعاىل-اتلنويه بمسؤويلة اإلنسان عن حواسه كما أخِّب  .2
 .-سبحانه وتعاىل-عليها بوضعها فيما خلقت هل ، وبذلك حيقق العبودية هلل  -تعاىل-وأعضاؤه نعم ينبيغ ىلع العبد شكر اهلل  حواس اإلنسان .3
: "قلت: يا رسول اهلل، علمِّن داعء" يدل ىلع حرص الصحابة ىلع لك ما ينفعهم يف ادلنيا واآلخرة ، ويبني -ريض اهلل عنه-قول شلك بن محيد  .4

 اعيلة ملحافظتهم ىلع ما ينفعهم يف العاجل واآلجل. أنهم أصحاب همة
 هذه اجلوارح بادلاعء؛ النها مناط الشهوة ومثار الذلة. -صىل اهلل عليه وسلم-خص انليب  .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه. 1395، مرص، 2د حممد شاكر ، وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، طالرتمذي، حتقيق وتعليق:أمح
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، دار الكتاب العريب ، بريوت بلنان.

 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4اض الصاحلني، طري

 سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.
 ه. 1418،  دار الصديق للنرش واتلوزيع، 4األبلاين، طصحيح األدب املفرد لإلمام ابلخاري، حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد نارص ادلين 

 ه.1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 1صحيح أيب داود  لألبلاين ، ط
 ه.1420، مكتبة املعارف، الرياض، 1صحيح وضعيف الرتمذي لألبلاين، ط

 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1العمار، طكنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص 
 .ه1406 حلب، –، مكتب املطبواعت اإلسالمية 2السنن للنسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط

 1421، مؤسسة الرسالة، 1اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 ه.

 ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت بلنان.2املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 (6163) الرقم املوحد:
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امهلل آتنا يف ادلنيا حسنة، ويف »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن أكرث داعء انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
 اآلخرة حسنة، وقنا عذاب انلار.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يدعو بهذا ادلاعء، ويكرث من ادلاعء به جلمعه معاين ادلاعء لكه من أمر ادلنيا وأمر اآلخرة،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
واآلخرة، والوقاية من انلار، فمن حسنة ادلنيا سؤال لك مطلوب ومرغوب، ومن فاحلسنة هنا يه انلعمة، فسأل نعيم ادلنيا 

 حسنة اآلخرة انلعمة الكِّبى ويه رضا اهلل ودخول جنته، وأما الوقاية من انلار فإنها كمال انلعيم وذهاب اخلوف والكرب.
___________________________ 

 واألذاكر < األدعية املأثورةالفضائل واآلداب < فقه األدعية اتلصنيف: 
 اتلفسري. -الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

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

 فوائد احلديث:
 .-وسلمصىل اهلل عليه -استحباب اإلكثار من هذا ادلاعء؛ تأسياً بانليب  .1
 ال حرج ىلع اإلنسان أن يدعو خبري ادلنيا لكن ليس ىلع حساب اآلخرة، بل جيعل هلا نصيباً من داعئه. .2
 األكمل أن جيمع اإلنسان يف داعئه بني صالح ادلنيا واآلخرة. .3
 إثبات اآلخرة وإثبات انلار. .4

 املصادر واملراجع:
 السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة  

 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.

 ام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.منحة العالم يف رشح بلوغ املر
 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.
 السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث.سبل 

 (5502) الرقم املوحد:

 ِ ْكََثُ ُداَعءِ َرُسوِل اَّللَّ
َ
ُ َعلَْيِه وََسلَّمَ -اَكَن أ ْنَيا َحَسَنًة, َويِف اآْلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب  -َصَّلَّ اَّللَّ َربََّنا آتَِنا يِف ادلُّ

 انلَّارِ 
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امهلل بك »إذا أصبح يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
امهلل بك أمسينا، وبك حنيا، وبك »وإذا أمىس قال: « أصبحنا، وبك أمسينا، وبك حنيا، وبك نموت، وإيلك النَُُّشورُ 

 «.نموت. وإيلك املصري
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

سبحانه بقدرته أوجدنا وأوجد الصباح وبقدرته وقوته يف بداية يومه ونهايته، ويعرتف بأنه  -تعاىل-إن العبد يستعني باهلل 
 واملساء، واحلياة واملوت، وإيله املرجع واملآل بعد ابلعث.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر الصباح واملساءاتلصنيف: 

 اتلفسري. -عمل ايلوم والليلة  -ابلعث موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أصبح : دخل يف وقت الصباح. •
 أمىس : دخل يف وقت املساء. •
 وابلعث بعد املوت.النشور : معناه الرجوع، أي الرجوع  •
 املصري : املرجع، أي املرجع واملآل بابلعث. •

 فوائد احلديث:
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ينبيغ لإلنسان أن يدعو بهذا ادلاعء صباحاً ومساًء، تأسياً بانليب  .1
 عموم ربوبية اهلل يف لك وقت صباحاً ومساًء. .2
 ، ومكذلك املساء لقوهل:)إذا أمىس(.أن أرشف أوقات اذلكر أول الصباح بعد الفجرلقوهل: إذا أصبح .3

 املصادر واملراجع:
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، ط املكتبة العرصية، صيدا    .بريوت –سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السر

مد فؤاد عبد ابلايق ، وإبراهيم عطوة عوض، ط رشكة سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس بن َسْورة الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحم
 .مرص –مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

فيصل عيىس ابلايب  -سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الكتب العربية 
 احلليب.

 وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين، ط املكتب اإلساليم.صحيح اجلامع الصغري 
 توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.

 زي، الطبعة األوىل.منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلو
 فتح ذي اجلالل واإلكرام، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل.

 سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، طبعة دار احلديث.
 (5490) الرقم املوحد:

 ِ ُ َعلَْيِه وََسلَّمَ -اَكَن َرُسوُل اَّللَّ ْصَبَح َيُقوُل: اللَُّهمَّ بِك  -َصَّلَّ اَّللَّ
َ
ْمَسيَْنا, َوبِك حَنَْيا, َوبِك إَذا أ

َ
ْصَبْحَنا َوبَِك أ

َ
أ

نَُّه قَاَل: َوإيَِلْك الَْمِصريُ 
َ
اَل أ

َ
ْمََس قَاَل ِمْثَل َذلَِك, أ

َ
 َنُموُت, َوإيَِلْك النُُّشوُر, َوإَِذا أ
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اكن فيمن اكن قبلكم »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن نيب اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
رجل قتل تسعة وتسعني نفًسا، فسأل عن أعلم أهل األرض، َفُدلَّ ىلع راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعني نفسا 

ل به مئة، ثم سأل عن أ علم أهل األرض، فَُدلَّ ىلع رجل اعلم، فقال: إنه قتل مائة فهل هل من توبة؟ فقال: ال، فقتله فكمَّ
-نفس فهل هل من توبة؟ فقال: نعم، وَمْن حَيُوُل بينه وبني اتلوبة؟ اْنَطِلْق إىل أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون اهلل 

يَق أتاه املوت، فاختصمت فاعبد اهلل معهم، وال ترجع إىل أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حىت إذا نََصَف الطر -تعاىل
، وقالت -تعاىل-فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، فقالت مالئكة الرمحة: جاء تائبا، ُمْقِبال بقلبه إىل اهلل 

فقال: قِيُسوا ما بني  -أي حكًما-مالئكة العذاب: إنه لم يعمل خريا قط، فأتاهم ملك يف صورة آديم فجعلوه بينهم 
يَِّتهِ 

َ
 «. َما اكن أدىن فهو هل، فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد، فقبضته مالئكة الرمحةاألرضني فإىل أ

 «.فاكن إىل القرية الصاحلة أقرب بشِّب فجعل من أهلها»ويف رواية يف الصحيح: 
يِب، وقال: قيسوا -تعاىل-فأوىح اهلل »ويف رواية يف الصحيح:  ما بينهما، فوجدوه  إىل هذه أن َتبَاَعِدي، وإىل هذه أن َتَقرَّ

 «. إىل هذه أقرب بشِّب فُغِفَر هل
ى بصدره حنوها»ويف رواية: 

َ
 «.َفنَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: اكن يف أمة من األمم قبلنا رجل قتل تسعة وتسعني نفًسا، ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب 
من توبة؟ فدل ىلع رجل، فوجد اعبًدا ولكنه ليس عنده علم، فلما سأهل قال إنه قتل تسعة وتسعني نفًسا، األرض يسأهل: هل هل 

فهل هل من توبة؟ فاستعظم الراهب هذا اذلنب وقال: ليس لك توبة! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب، فأتم به مائة نفس، 
هل: إنه قتل مائة نفس فهل هل من توبة؟ قال: نعم! ومن اذلي حيول ثم إنه سأل عن أعلم أهل األرض، فدل ىلع رجل اعلم فقال 

بينه وبني اتلوبة؟ باب اتلوبة مفتوح، ولكن اذهب إىل القرية الفالنية؛ فإن فيها قوًما يعبدون اهلل، واألرض اليت اكن فيها 
، فخرج -سبحانه وتعاىل-يعبد فيها اهلل دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إىل هذه القرية اليت  -واهلل أعلم-كأنها 

تائبا نادًما مهاجًرا بدينه إىل األرض اليت فيها القوم اذلين يعبدون اهلل عز وجل، ويف منتصف الطريق أتاه املوت، فاختصمت 
عث اهلل فيه مالئكة العذاب ومالئكة الرمحة، تقول مالئكة الرمحة: إنه تاب وجاء نادًما تائبًا، فحصل بينهما خصومة، فب

 إيلهم ملاًك يلحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بني األرضني فإىل أيتها اكن أقرب فهو من أهلها.
فإن اكنت أرض الكفر أقرب إيله فمالئكة العذاب تقبض روحه، وإن اكن إىل بدل اإليمان أقرب فمالئكة الرمحة تقبض  

 روحه.
 -مسافة قريبة-أقرب من ابلدل اليت هاجر منها بنحو شِّب -ويه بدل اإليمان-فقاسوا ما بينهما؛ فإذا ابلدل اليت اجته إيلها 

 فقبضته مالئكة الرمحة.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:

ْرِض فَُدلَّ ىلَعَ 
َ
ْهِل اأْل

َ
ْعلَِم أ

َ
َل َعْن أ

َ
تَاهُ اَكَن فِيَمْن اَكَن َقْبلَُكْم رَُجٌل َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا, فََسأ

َ
 َراِهٍب, فَأ

 ٍة؟ َفَقاَل: اَل, فقتلهَفَقاَل: إِنَُّه َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا, َفَهْل هَلُ ِمْن تَْوبَ 
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 راهب : املتخيل عن أشغال ادلنيا واتلارك ملالذها والزاهد فيها، واملعزتل ألهلها للعبادة. •
 توبة : االعرتاف باذلنب وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاوده. •
 من حيول : من يمنعك؟ •
 أرض كذا وكذا : روي أن اسمها برصى. •
 الطريق : أي: بلغ نصفها.نصف  •
 األرضني : أي: اليت خرج منها واليت ذهب إيلها. •
 أدىن : أقرب. •
 نأى : نهض جبهد ومشقة رغم ثقل ما أصابه من املوت. •
 قبضته : أخذته. •

 فوائد احلديث:
 واستعماهل أسلوب القصة يف اتلوجيه واملوعظة. -صىل اهلل عليه وسلم-حسن أسلوب انليب  .1
 مم السابقة مما لم يأت اإلسالم بما خيالفه.جواز اتلحدث عن األ .2
 انلفوس اليت فيها استعداد للخري واحلق ترجع إىل االستقامة وإن احنرفت بها األهواء حينًا عن طريق اهلدى. .3
 فضل العلم مع قلة العبادة ىلع كرثة العبادة مع اجلهل. .4
 العالم يهتدي بنور احلق والعلم فيوفق للهدى فينتفع وينفع. .5
 تلوبة مفتوح، واتلائب مقبول مهما عُظم منه اذلنب وكرُث.باب ا .6
 ىلع ادلايع إىل اخلري أن يكون ذا حكمة بالغة؛ حبيث يفطن إىل ما يصلح انلفوس، ويسلك بها سبيل األمل وفتح باب الرجاء. .7
 قبول توبة القاتل عمًدا. .8
 اتلقوى والعلم والصالح.جمانبة أهل املعايص ومقاطعتهم ما داموا ىلع حاهلم، ومصاحبة أهل  .9
 حب اهلل تعاىل تلوبة عباده وإخباره املالئكة بذلك مباهاة بهم. .10
 .-عز وجل-بذل اجلهد وحتمل املشقة من أجل اللحاق بالصاحلني، وفعل عمل املقربني ديلل صدق الرغبة يف اتلوبة إىل اهلل  .11
 قدرة املالئكة ىلع التشلك. .12
 وتعددت ابلينات عند احلاكم، فله أن يستدل بالقرائن ىلع الرتجيح.إذا تعارضت األدلة واألحوال  .13
 جواز اتلحكيم. .14
 من خرج مهاجًرا يف سبيل اهلل فمات فقد وقع أجره ىلع اهلل. .15

 املصادر واملراجع:
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، - 
 ه.1426ني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحل-
 م.2009 - ـه1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، -
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.-
 .اثلانية: الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، -
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -

 (4310) الرقم املوحد:
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ْن تستغفر »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب عن  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
َ
كفارة من اْغتَبْتَُه أ

 «.هل
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 من اغتاب أخاه املسلم ووقع يف هذه الكبرية وأراد أن يتخلص منها ويتحلل؛ فإن كفارتها أن يستغفر ملن اغتابه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت

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

 احلارث.رواه احلارث بن أسامة كما يف بغية ابلاحث عن زوائد مسند  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 اغتبته : الغيبة: يه ذكرك أخاك بما يكره، وإن اكن فيه ما اغتبته. •
 أن تستغفر هل : أي تدعو هل، وتذكر حماسنه. •

 فوائد احلديث:
 أن الِغيْبَة يه أن تذكر أخاك بما يكره يف حال غيبته. .1
 يستغفر ملن اغتابه ويدعو هل.أن الواجب حبق املغتاب أن  .2
 حتريم الغيبة، وأنها من كبائر اذلنوب. .3

 املصادر واملراجع:
مركز خدمة السنة -املحقق: د. حسني أمحد صالح ابلاكري، -بغية ابلاحث عن زوائد مسند احلارث، البن أيب أسامة، املنتيق: نور ادلين اهليثيم  - 

 .1992 – 1413: األوىل، املدينة املنورة، الطبعة -والسرية انلبوية
ية، الطبعة: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعود -

 م.1992 ـه/  1412األوىل، 
 ه.1428الطبعة األوىل -ابن  اجلوزيمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار  -
 .م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة، الطبعة– املكرمة مكة–توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي  -
 ة الرسالة، الطبعة األوىل.مؤسس -عناية عبد السالم السليمان-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان  -

 (5506) الرقم املوحد:

ْن تَْسَتْغِفَر هَلُ 
َ
 َكَفارةُ َمِن اْغَتبَْتُه أ
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قال: "لَكَِمتَاِن خفيفتان ىلع اللسان،  -صىل اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 ثقيلتان يف املزيان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهلل وحبمده، سبحان اهلل العظيم".

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

حيب هاتني اللكمتني القليالت احلروف  -تبارك وتعاىل-يف هذا احلديث أن ربنا الرمحن  -صىل اهلل عليه وسلم-أخِّب انليب 
مع ثقلهما يف املزيان: سبحان اهلل وحبمده، سبحان اهلل العظيم؛ ملا تضمنتاه من تسبيح اهلل تعاىل وتزنيهه عن انلقائص وعما 

 ، واتلأكيد ىلع هذا اتلزنيه بالوصف بالعظمة.-رك وتعاىلتبا-ال يليق جبالهل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر املطلقةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 لكمتان : أي مجلتان. •
 حبيبتان : صفة هلل تعاىل أي حمبوبة. •
 سبحان اهلل : التسبيح: هو اتلزنيه، معناه تزنيهاً لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات. •
 ظيمه.وحبمده : اتلحميد: هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتع •
 العظيم : أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء. •

 فوائد احلديث:
 جواز استعمال السجع برشط عدم اتللكف. .1
 .-عز وجل-فضل هاتني اللكمتني من ذكر اهلل  .2
 .-تعاىل-ىلع الوجه الالئق باهلل  -عزوجل-إثبات صفة املحبة هلل  .3
 .-عز وجل-إثبات اسم الرمحن هلل  .4
 القليل اللكمات الكثري احلسنات.احلث ىلع هذا اذلكر  .5
 أن اذلكر يتفاضل، ويتبع ذلك تفاضل األجور. .6
 إثبات املزيان وأنه حق. .7
 يستحب ملن رغَّب غريه يف عمل ما أن يذكر هل شيئا من فوائده. .8

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

 ه.1417صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 
 ه.1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل 

 . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل
طبعة األوىل ال -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم

 ه.1427
 (5507) الرقم املوحد:

ِ َوحِبَ  ِ ْمِدهِ, لَكَِمَتاِن َحبِيَبَتاِن إىَل الرَّْْحَِن, َخِفيَفَتاِن ىلَعَ اللرَساِن, ثَِقيلََتاِن يِف الِْمزيَاِن: ُسْبَحاَن اَّللَّ ُسْبَحاَن اَّللَّ
 الَْعِظيمِ 
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ْنَعُم! وَصاِحُب الَقْرِن قَِد اتَلَقَم الَقْرَن، واْستََمَع اإلِْذَن »مرفواعً:  -اهلل عنهريض -عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
َ
َكيَْف أ

نَّ َذلَِك َثُقَل ىلع أصحاِب رسوِل اهلِل «َمىَت يُْؤَمُر بانلَّْفِخ َفيَنُْفخُ 
َ
قُولُوا: َحْسبُنَا اهلُل »فقال هلم:  -صىل اهلل عليه وسلم-، فََكأ

 «.يُل ونِْعَم الَوكِ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: كيف أفرح وامللك املولك بانلفخ يف الصور قد وضع فاه عليه، يستمع وينتظر اإلذن مىت 
 يؤمر بانلفخ فينفخ فيه.

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قولوا: فكأن ذلك ثقل  ىلع أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واشتد عليهم ، فقال هلم 
 حسبنا اهلل ونعم الوكيل أي هو اكفينا.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدةاتلصنيف: 

 الزمر.اتلفسري: سورة  -اإليمان باملالئكة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أنعم : من انلعمة، ويه املرسة والفرح، أي: كيف أطيب عيشا. •
 القرن : الصور اذلي قال اهلل تعاىل عنه: }ونفخ يف الصور{. •
 القرن : امللك املولك بانلفخ فيه، وهو إرسافيل عليه السالم.صاحب  •
 قد اتلقم القرن : أي: وضع فمه عليه؛ يعِّن قرب قيام الساعة. •
 ثقل : عظم. •
 حسبنا : اكفينا. •
 الوكيل : أي: املوكول إيله. •

 فوائد احلديث:
 اخلوف من قيام يوم القيامة. .1
 ، واملسارعة إىل العمل الصالح.احلث ىلع االستعانة باهلل تعاىل، واالتلجاء إيله .2
 من وظائف املالئكة انلفخ يف الصور. .3
 املالئكة ال تترصف إال بأمر اهلل، وذللك ألقت السمع تنتظر األمر من اهلل عز وجل. .4
 من ثُقل عليه يشء، فليقل: حسبنا اهلل ونعم الوكيل. .5

 املصادر واملراجع:
 عالن، نرش دار الكتاب العريب.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن  

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 

 .اثلانية: الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 اداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم.صحيح اجلامع الصغري وزي

 (4949) الرقم املوحد:

ْنَعُم! وَصاِحُب الَقْرِن قَِد اتلََقَم الَقْرَن, واْسَتَمَع اإِلْذَن َمىَت يُْؤَمُر بانلَّْفِخ َفَيْنُفخُ 
َ
 َكْيَف أ
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ُكتب ىلع ابن آدم نَِصيبُه من الِزنا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ذنان ِزناهما االستماع، واللسان ِزناه الالكم، وايلَُد ِزناها ابَلْطش، والررجل  ُمْدرُِك ذلك ال حَمَالة: العينان

ُ
ِزناهما انلَظر، واأل

بُه ق ذلك الَفْرج أو يُكذر  «.ِزناها اخلَُطا، والقلب َيْهَوى ويتمىن، وُيَصدر
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 أمثلة ذللك: -صىل اهلل عليه وسلم-حمالة إال من عصمه اهلل، ثم ذكر انليب معىن احلديث أن اإلنسان ُمدرك للزنا ال 
 "فالعني زناها انلظر" يعِّن: أن الرَُّجل إذا نظر إىل امرأة ولو لغري شهوة ويه ليست من حمارمه فهذا نوع من الزنا وهو زنا العني.

ذنان ِزناهما االستماع" أي يستمع اإلنسان إىل الكم املرأة و
ُ
 يتذلذ بصوتها، هذا زنا األذن."واأل

 "وايلد زناها ابَلْطش" يعِّن العمل بايلد من اللمس وما أشبه ذلك. 
"والرِجل زناها اخلُطا" يعِّن أن اإلنسان يميش إىل حمل الفواحش مثال أو يسمع إىل صوت امرأة فيميش إيلها أو يرى امرأة، 

 فيتبعها هذا نوع من الزنا.
 ي يميل إىل هذا األمر وهو اتلعلق بالنساء هذا زنا القلب."والقلب َيْهَوى ويتمىن" أ

به" يعِّن أنه إذا زَن بالفرج والعياذ باهلل، فقد صدق زنا هذه األعضاء وإن لم يزن بفرجه، بل  ق ذلك أو يُكذر "والفرج يصدر
 َسِلم وحفظ نفسه فإن هذا يكون تكذيبا لزنا هذه األعضاء.

نساء ال بأصواتهن وال بالرؤية إيلهن وال بمسهن وال بالسيع إيلهن وال بغواية القلب هلن، فدل ذلك ىلع احلذر من اتلعلق بال
 ، فليحذر اإلنسان العاقل العفيف من أن يكون يف هذه األعضاء يشء يتعلق بالنساء.-والعياذ باهلل-لك ذلك من أنواع الزنا 

___________________________ 
هواتالفضائل واآلداب < الرقاتلصنيف:   ائق واملواعظ < َذمُّ اهلوى والَشَّ

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

َر. •  ُكِتَب : قُدر
ل. •  ُمْدرُِك : حمصر
ديد. •  ابَلْطش : األخذ القوي الشَّ
 امليش واملراد امليش إىل فعل احلرام.اخلُطا :  •
 القلب يَهوى : أي يريد وقوع ما حتبه انلفس من الشهوة. •
ق : حيقق. •  يَُصدر

 فوائد احلديث:
 اتلوجيه إىل ترك الزنا ودواعيه. .1
 حرمة انلظر إىل ما يف ابليت بغري استئذان. .2
 الزنا اذلي يوجب احلدَّ ال يتحقق إال باإليالج. .3
م اهلل  .4  نوع من أنواع الزنا.سماع ما حرَّ
م اهلل نوع من أنواع الزنا. .5  انلظر إىل ما حرَّ
م اهلل نوع من أنواع الزنا. .6  الالكم فيما حرَّ

ذنان زِناهما االستماع, 
ُ
ُكتب ىلع ابن آدم نَِصيُبه من الِزنا ُمْدرُِك ذلك ال حَمَالة: العينان زِناهما انلَظر, واأل

ق ذلك الَفْرج واللسان زِناه  اللَكم, وايلَُد زِناها اِلَْطش, والررجل زِناها اخلَُطا, والقلب َيْهَوى ويتمىن, ويَُصدر
بُه  أو يُكذر
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 اهلل يعلم من األَزل مقادير انلاس، وال يقع يشء خمالفا لعلمه، وال يتخلف علمه عن معرفة لك يشء. .7
مه اهلل  .8  عليه.اهلل أعطى العبد املْقِدرة ىلع رَْدع نفسه عما حرَّ
 الزنا ال خيتص إطالقه بالفرج، بل هو شامل دلواعيه من انلظر واللمس. .9
 احلديث ديلل ملعتقد أهل احلق يف باب القدر أن العبد ال خيلق فعل نفسه؛ بديلل قوهل عليه الصالة والسالم: "والقلب يهوى ويتمىن ويصدق .10

 ه ملا عجز عن فعل ما يريد مع وجود الطواعية واستحاكم الشهوة.ذلك الفرج أو يكذبه"؛ فدل هذا أن العبد لو اكن خالقا لفعل نفس
 املصادر واملراجع:

 ه. 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
 ه. 1430أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار ، انلارش: دار كنوز 

 م.1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   
 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 ه. 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 ه.1422ماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إس

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، 
 (8898) الرقم املوحد:
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بَمنِكيب فقال:  -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-قال: أخذ رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
نََّك َغِريٌب أو اَعبُِر َسِبيلٍ 

َ
ْنَيا َكأ  «. ُكْن يف ادلُّ

ْر املساَء، وُخْذ من يقول: إذا أمسيَت فال تَنْتَِظْر الصباَح، وإذا أصبحَت فال تَنْتَظِ  -ريض اهلل تعاىل عنهما-واكن ابن عمر 
ِتَك ملرِضَك، ومن َحياتَِك ملوتَِك.  ِصحَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلديث يدور ىلع اتلخفف من ادلنيا، وترك االنشغال بها عن اآلخرة، وتقصري األمل مما فيها، واحلث ىلع طلب الصاحلات، 
 قبل نزول املرض، ووقت الفراغ قبل حدوث املشغل.واتلحذير من تسويف اتلوبة، واغتنام وقت الصحة 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوساتلصنيف: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 بَمنِكيب : جممع العضد والكتف، ويروى باإلفراد واتلثنية. •
 كأنك غريب : ال جيد من يستأنس به، وال مقصد هل إال اخلروج عن غربته إىل وطنه من غري أن ينافس أحًدا. •
 أو : بمعىن بل. •
 اعبر سبيل : املار يف الطريق، الطالب وطنه. •
 يأيت أو ال، واملراد قرص األمل.فال تنتظر الصباح : ألنك ال تعلم هل  •
 فال تنتظر املساء : دعوة لقرص األمل. •
 وخذ من صحتك ملرضك : اغتنم العمل حال الصحة فإنه ربما عرض مرض مانع منه. •
 ومن حياتك ملوتك : اعمل يف حياتك ما تلىق نفعه بعد موتك، فإنه ليس بعد املوت إال انقطاع العمل. •

 فوائد احلديث:
 ه ىلع كتف املتعلم عند اتلعليم للتأنيس واتلنبيه.وضع املعلم كف .1
 االبتداء بانلصيحة واإلرشاد ملن لم يطلب ذلك. .2
 خماطبة الواحد وإرادة اجلمع، فإن هذا ال خيص ابن عمر، بل يعم مجيع األمة. .3
ن إيلها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما بُضب األمثال املقنعة، ألنه لو قال: ازهد يف ادلنيا والترك -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .4

ْو اَعبُِر َسِبيٍْل".
َ
نََّك َغريٌْب أ

َ
ْنيَا َكأ  أفاد قوهل: "ُكْن يِف ادلُّ

 من طرق ابليان: التشبيه. .5
 احلض ىلع ترك ادلنيا والزهد فيها، وأال يأخذ منها اإلنسان إال مقدار الُضورة املعينة ىلع اآلخرة. .6
غريب لقلة معرفته بانلاس قليل احلسد والعداوة، واحلقد وانلفاق، والزناع، ومجيع الرذائل اليت تنشأ باالختالط اتلحذير من الرذائل، إذ ال .7

 باخلالئق ولقلة إقامته قليل ادلار والبستان واملزرعة، وسائر األشياء اليت تشغل عن اخلالق.
 تقصري األمل، واالستعداد للموت. .8
 ن ال يقدر عليها، وحيول مرض أو موت، أو بعض عالمات الساعة اليت ال يقبل معها عمل.املسارعة إىل األعمال الصاحلة قبل أ .9
 .-صىل اهلل عليه وسلم-حيث تأثَّر بهذه املوعظة من رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-فضيلة عبد اهلل بن عمر  .10
 .-تعاىل-املؤمن حقاً دائم التشمري يف سريه إىل اهلل، فهو دائم العبودية هلل  .11
 : "نعمتان مغبون فيهما كثري من انلاس: الصحة والفراغ".-صىل اهلل عليه وسلم-واحلياة نعمتان يغتنمهما العقالء املوفقون، قال الصحة  .12

نََّك َغِريٌب أو اَعبُِر َسبِيٍل 
َ
ْنَيا َكأ  ُكْن يف ادلُّ
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 املصادر واملراجع:
 ه. 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل،  

 األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش.رشح 
 م.2003- ـه1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام 

 يد للنرش، الرياض.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الِّباك، دار اتلوح
 اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط، دار اليرس.

 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 (4704) الرقم املوحد:
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ُكُل وحنُن َنْميِش،  -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: ُكنَّا ىلع َعْهِد رسوِل اهلِل -ريض اهلل عنهما-عن ابِن ُعَمَر  احلديث:
ْ
نَأ

 ونرَْشَُب وحنُن ِقيَاٌم.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فعل الصحابة ريض اهلل عنهم يدل ىلع أن الرشب من قيام جائٌز، إلقراره عليه الصالة والسالم ذللك، واألفضل يف األكل 
اهلل عليه وسلم األغلب، أما الرشب وهو قائم فإنه صح عن والرشب أن يكون اإلنسان قاعدا؛ ألن هذا هو هدي انليب صىل 

انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه نىه عن ذلك، لكن هذا احلديث ديلل ىلع أن انليه ليس للتحريم، ولكنه خالف األوىل 
وأن يأكل  بمعىن: أن األحسن واألكمل أن يرشب اإلنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد، ولكن ال بأس أن يرشب وهو قائم،

 وهو قائم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 زمن.عهد :  •
 قيام : مجع قائم. •

 فوائد احلديث:
 بيان جواز الرشب واألكل قائًما وقاعًدا وماشيًا، وإن اكن األكمل واألفضل أن يكون ذلك حال القعود. .1

 املصادر واملراجع:
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. بدون تاريخ. 

 م.1987ه 1407الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض 
 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق دار 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 م.1985وت، الطبعة: اثلاثلة، بري –مشاكة املصابيح، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم 
 (4948) وحد:الرقم امل

ُب وحنُن قَِيامٌ  -صَّل اهلل عليه وسلم-ُكنَّا ىلع َعْهِد رسوِل اهللِ  ُكُل وحنُن َنْميِش, ونرَْشَ
ْ
 نَأ
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اللَّهمَّ »اكَن إذا رأى اهلالَل، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن طلحة بن عبيد اهلل  احلديث:
الَمِة َواإلسالِم، ريبر وربَُّك اهلُل، ِهالُل رُْشٍد وخريٍ   «.أِهلَُّه عليْنا باألْمن واإليمان، َوالسَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أواثلانية اكن إذا رأى اهلالل من الليلة األوىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيِّب طلحة بن عبيداهلل 
أن يطلعه باألمن من املخاوف ادلينية وادلنيوية، ودوام  -تعاىل-أواثلاثلة، قال هذا ادلاعء اجلليل، اذلي يشتمل ىلع سؤال اهلل 

اإليمان وثباته، ودفع ما يزيغ عنه، كما يشتمل ىلع سؤال اهلل تعاىل السالمة واإلسالم، منبرها بذكر األمن والسالمة ىلع طلب 
ة، وباإليمان واإلسالم ىلع جلب لك منفعة، ثم خيتتم هذا ادلاعء خماطبا اهلالل بقوهل: "ريب وربك اهلل"، إشارة إىل دفع لك مُض

 أن يكون هالل هدى وخري. -تعاىل-تزنيه اخلالق عن مشاركة غريه هل يف تدبري خلقه، داعًيا اهلل 
___________________________ 

 واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةالفضائل اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-طلحة بن عبيد اهلل  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم، وليس عندهم لفظة: "هالل رشد وخري"، وجاءت عند ابن ايب شيبة بسند مرسل. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
ِهلَّه : أظهره وبيَّنه. •

َ
 أ
 هالل رشد : هالل هدى. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية هذا ادلاعء عند رؤية اهلالل. .1
 األمن والسالمة نعم من اهلل جيب شكرها، وداعء اهلل بأن تبىق وتتجدد. .2
 الشمس والقمر.يف هذا ادلاعء تزنيه للخالق عن مشارك هل يف تدبري خلقه، ورد ىلع من عبد غري اهلل من  .3
 تنبيه ىلع أنَّ ادلاعء مستحب عند ظهور اآليات وتقلب احلاالت، ولكن ليس هل أن يلزتم داعًء لم يدل عليه ديلل. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة - 
 .ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–امع الصحيح اجل -
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛  -
 ه.1415الرياض، -سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف -
 ه.1430الطبعة األوىل،  الرياض،-كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا -
 .ه1421 األوىل، الرياض،-املغِّن دار سليم، حسني حتقيق ادلاريم، عبدالرمحن بن عبداهلل لإلمام ؛-ادلاريم سنن: بـ املعروف–مسند ادلاريم  -
 م.2001 - ـه1421الطبعة: األوىل، اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  -
طباعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة لل -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة، بلنان –والنرش واتلوزيع، بريوت 
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –ة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشاك -
 م.1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   - 

 (6177) الرقم املوحد:

 اكن إذا رأى اهلالل قال امهلل أهله علينا باألمن واإليمان
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ه األيمن، ثم يقول:  احلديث: امهلل »عن سهيل، قال: اكن أبو صالح يأمرنا، إذا أراد أحُدنا أن يناَم، أن يضطجَع ىلع ِشقر
َل اتلوراة واإلَنيل ربَّ السماواِت وربَّ  األرض وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربر لكر يشء، فالَق احلَبر وانلَّوى، وُمزْنِ

والُفرقان، أعوذ بك من رشر لك يشء أنت آخٌذ بناصيِته، امهلل أنت األوُل فليس قبلك يشء، وأنت اآلخُر فليس بعدك 
يَن، وأغِننا من الفقر يشء، وأنت الظاهُر فليس فوقك يشء، وأنت ابلاطن فليس واكن يروي « دونك يشء، اقِض عنَّا ادلر

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ذلك عن أيب هريرة، عن انليب 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

امهلل ربَّ »اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يأمر أصحابه، إذا أراد أحدهم أن ينام أن يضع جنبه األيمن ىلع فراشه ثم يقول: 
أي: امهلل يا رب السماوات واألرض وخالقهما ومالكهما « السماواِت وربَّ األرض وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربر لكر يشء

فالَق احلَبر »ومريبر أهلهما، ورب العرش العظيم وخالقه ومالكه، وخالق انلاس أمجعني ومالكهم ومربيهم، ورب لك يشء 
َل »من شقهما فأخرج منهما الزرع وانلخيل، واتلخصيص لفضلهما أو لكرثة وجودهما يف ديار العرب يعِّن: يا « وانلَّوى وُمزْنِ

 «اتلوراة واإلَنيل والُفرقان
أعوذ بك من رشر لك يشء أنت »ويا من أنزل اتلوراة ىلع موىس واإلَنيل ىلع عيىس والقرآن ىلع حممد صىل اهلل عليه وسلم  

امهلل »تصم وأتلجأ بك من رش لك يشء من املخلوقات؛ ألنها لكها يف سلطانك ويف قبضتك وترصفك أي: أع« آخٌذ بناصيِته
أنت األوُل فليس قبلك يشء، وأنت اآلخُر فليس بعدك يشء، وأنت الظاهُر فليس فوقك يشء، وأنت ابلاطن فليس دونك 

اضًحا: فاألول: يدل ىلع أن لك ما سواه حادث اكئن وقد فرس انليب صىل اهلل عليه وسلم هذه االسماء األربعة تفسرًيا و« يشء
بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه يف لك نعمة دينية أو دنيوية؛ إذ السبب واملسبب منه تعاىل. واآلخر: يدل 

ها، ورغبتها، ورهبتها، و مجيع مطابلها. والظاهر: ىلع أنه ابلايق ومن عداه سيفىن، وأنه الصمد اذلي تتوجه إيله املخلوقات بتأهلُّ
يدل ىلع عظمة صفاته، واضمحالل لك يشء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل ىلع علوه ىلع مجيع خملوقاته علوًّا حقيقًيَّا. 

اىف وابلاطن: يدل ىلع اطالعه ىلع الرسائر، والضمائر، واخلبايا، واخلفايا، ودقائق األشياء، كما يدل ىلع كمال قربه وُدنُوره، وال يتن
يَن، وأغِننا من »الظاهر وابلاطن؛ ألن اهلل ليس كمثله يشء يف لك انلعوت، فهو العيل يف ُدنُوره القريب يف ُعلُوره.  اقِض عنَّا ادلر

 ثم سأل اهلل عز وجل أن يقيض عنه دينه وأن يغنيه من الفقر.« الفقر
___________________________ 

 األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةالفضائل واآلداب < فقه اتلصنيف: 
 ادلاعء. -اآلداب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يضطجع : يضع جنبه باألرض. •
 جانبه.شقه :  •
 فالق احلب وانلوى : الفلق بمعىن الشق، وانلوى مجع انلواة ويه عجم تمرة انلخيل، يعِّن: يا من شقهما فأخرج منهما الزرع وانلخيل. •
ق به بني احلق وابلاطل. •  الفرقان : القرآن وسيمر بذلك؛ ألنه يُفرَّ
 أعوذ : أعتصم. •
 انلاصية : مقدم الرأس. •

 فوائد احلديث:

 اكن أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع ىلع شقه األيمن
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 انلوم ىلع اجلانب األيمن وقول هذا ادلاعء.استحباب  .1
 العرش خملوق عظيم. .2
 اهلل سبحانه وتعاىل فوق العالم فوقية حقيقية. .3
 األول واآلخر والظاهر وابلاطن من األسماء احلسىن. .4
 استحباب بدء ادلاعء باثلناء ىلع اهلل بأسمائه احلسىن وصفاته العليا. .5
 استحباب سؤال الغِّن من غري كراهية ذللك. .6

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

ة النرش: اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سن
 ه.1417

ادلار  -ية خمتار الصحاح، لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرص
 .م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –انلموذجية، بريوت 

 .بريوت –يم، انلارش: املكتبة العلمية املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيو
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 

 .بريوت –دار الكتب العلمية حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، انلارش: 
 م. 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

 112انلارش: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة: العدد تفسري أسماء اهلل احلسىن، لعبد الرمحن بن نارص السعدي، املحقق: عبيد بن يلع العبيد، 
 ه.1421- 33السنة  -

 (6335) الرقم املوحد:
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واكن أحُدهما  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن أخواِن ىلع عهد انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
َخاه للنيب واآلخر حَيرَتِف، فََشاَك  -صىل اهلل عليه وسلم-يأيت انليب 

َ
لَعلَّك تُرَزُق »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-املُحرَتِف أ

 «.بِهِ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ث أنس  -، فاكن أحدهما يأيت جملس انليب -صىل اهلل عليه وسلم-فقال: اكن أخوان ىلع زمن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-حدَّ
ا اآلخر فيحرتف الصناعة ويسىع يف الكسب، ويالزمه   -صىل اهلل عليه وسلم يلتلىق من معارفه ويأخذ من أقواهل وأفعاهل، وأمَّ

مسليًا هل: لعل قيامك  -صىل اهلل عليه وسلم-، فقال -صىل اهلل عليه وسلم-فشاك املحرتف أخاه يف ترك االحرتاف إىل انليب 
 يف عون أخيه. بأمره سبب تليسري رزقك؛ ألن اهلل يف عون العبد ما اكن العبد

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلماتلصنيف: 

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

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

 معاين املفردات:
 علومه، ويتعلم أحاكم ادلين.: يالزمه يلتلىق من  -صىل اهلل عليه وسلم-يأيت انليب  •
 حَيرَتِف : يعمل ويكتسب ويتَسبَّب. •
 أخاه يف ترك االحرتاف. -صىل اهلل عليه وسلم-فََشاَك : أي املحرتف للنيب  •
 تُرَزُق بِِه : أي بسببه. •

 فوائد احلديث:
 جواز إظهار الشكوى لوِل األمر. .1
 تعظيم أمر ادلين أكرث من أمر ادلنيا. .2
 واتلفقه يف أحاكم ادلين؛ حلفظ رشيعة اهلل، فإن اهلل ييهء هل من يقوم بشؤونه ويكفيه حاجاته.من انقطع لطلب العلم  .3
 الرتغيب يف مساعدة أهل العلم. .4
 يُرزق اإلنسان بسبب من يعيلهم. .5
 «.إال بضعفائكم -أو قال: تنرصون  -وهل ترزقون »تنبيه ىلع أنَّ العبد يرزق بغريه، كما يف احلديث اآلخر:  .6

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 2شاكر وآخرون، طجامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد 

 ه.1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم.

 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1الصاحلني للنووي، طرياض 
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

 (3126) الرقم املوحد:

واآلخر  -وسلمصَّل اهلل عليه -وَكن أحدهما يأِت انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن أخوان ىلع عهد انليب 
 فقال: لعلك ترزق به -صَّل اهلل عليه وسلم-حيرتف, فشاك املحرتف أخاه للنيب 
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يعِّن يف  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن ِجْذٌع يقوم إيله انليب  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
فوضع يده عليه  -صىل اهلل عليه وسلم-فلما وُضَع املنِّب سمعنا للِجْذِع مثل صوت الِعَشاِر، حىت نزل انليب  -اخلطبة 

ىلع املنِّب، فصاحت انلخلة اليت اكن خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-فََسَكَن. ويف رواية: فلما اكن يوم اجلمعة قعد انليب 
ها  -صىل اهلل عليه وسلم-، ويف رواية: فصاحت ِصيَاَح الصيب، فزنل انليب عندها حىت اكدت أن تَنَْشقُّ  حىت أخذها َفَضَمَّ

ُت حىت اْستََقرَّْت، قال:  ننَِي الصيب اذلي يَُسَكَّ
َ
ْكرِ »إيله، فجعلت تنَِئُّ أ  «.بََكْت ىلع ما اكنت تسمع من اذلر

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

سُمع صوت اجلذع وبكاءه  -صىل اهلل عليه وسلم-جذع خنلة منِّباً هل؛ فلما استبدهل انليب  -اهلل عليه وسلمصىل -اختذ انليب 
صىل اهلل -فوضع يده عليه فََسَكَن. ويف رواية: فزنل انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-بسبب ما اكن يسمع من اذلكر، فزنل انليب 

ها إيله، واكن ذ -عليه وسلم  لك يف خطبة اجلمعة.حىت أخذها فََضَمَّ
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكراتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف خطبه

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 جذع : ساق خنلة. •
 عشار : انلاقة اليت انتهت يف محلها إىل عرشة أشهر حىت تدل. •
 استقرت : سكنت. •
 تنئ : تَُصورت. •
 .-صىل اهلل عليه وسلم-وضع املنِّب : أي يف مسجد انليب  •

 فوائد احلديث:
 داللة ىلع أن اجلمادات قد خيلق اهلل هلا إدرااًك.يف احلديث  .1
 حىت مع اجلمادات، مما يدل ىلع أنه رمحة للعاملني. -صىل اهلل عليه وسلم-ادلاللة ىلع رمحة وشفقة سيد املرسلني  .2
 السنة يف خطبة اجلمعة أن تكون ىلع املنِّب. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -م أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلما - 
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
 ه.1418الطبعة األوىل -يبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوز -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة والنرش  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن  ابلكري -

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –واتلوزيع، بريوت 
 ه.1426الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  -

 (4927) الرقم املوحد:

فلما وضع املنِّب سمعنا للجذع مثل  -يعِن يف اخلطبة  -صَّل اهلل عليه وسلم-يقوم إيله انليب اكن جذع 
 فوضع يده عليه فسكن -صَّل اهلل عليه وسلم-صوت العشار, حىت نزل انليب 
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ا َفتََجاَوْز »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: َتيَْت ُمْعرِسً
َ
اكن رجل يَُدايُِن انلاس، واكن يقول لَفتَاه: إذا أ

 «.عنه، لَعلَّ اهلل أن َيتََجاَوَز عنَّا، َفليَِقَ اهلل فتََجاوز عنه
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ايُِن انلَّاس" أي: يتعامل معهم بالَقرض، أو يَِبيَعهم باآلجل، واكن يقول لغالمه اذلي يتقاىض ادليون معىن احلديث: "اكن رُجٌل يُدَ 
ين اذلي عليه لعجزه.  اليت عند انلاس: إذا أتيت مِدْيَنا ولم يكن عنده ما يقيض به ادلَّ

 و مع ما فيه من نقص يسري."َفتََجاَوْز عنه" إما بإمهاهل وعدم اإلحلاح يف املطابلة، أو بقبول ما عنده ول
 "لَعلَّ اهلل أن َيتََجاَوَز عنَّا" أي يعفو عنَّا تلجاوزنا عن عباده واتليسري عليها ورفع احلرج عنهم.

وهذا لعلمه؛ بأن اهلل تعاىل يكافئ العباد ىلع إحسانهم إىل عباده بما يوافق فعلهم. ولعلمه أن اهلل تعاىل ال يُِضيع أجر من 
 أحسن عماًل.

ليَِقَ اهلل فتََجاوز عنه" ماكفأة هل ىلع رمحته بانلاس، ورفقه بهم، وتيسريه عليهم، مع أنه لم يعمل خريا قط كما يه رواية "فَ 
النسايئ وابن حبان: "إن رجال لم يعمل خريا قط، واكن يُداين انلاس، فيقول لرسوهل: خذ ما تيرس، واترك ما عرس وجتاوز، لعل 

 اهلل تعاىل أن يتجاوز عنا"
 ، جتاوز اهلل عن سيئاته واجلزاء من جنس العمل.-تعاىل-وأحسن إىل عباد اهلل  -تعاىل-فلما أحسن الظن باهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يداين : يكرث من اتلعامل مع انلاس بالقرض. •
 فتاه : وهو اخلادم حراً اكن أو مملواكً. •
 أتيت معرساً : ملطابلته بما عليه. •
 فتجاوز عنه : تساهل معه من حط ادلين أو اتلأخري يف أجل القضاء. •
 يتجاوز عنا : يغفر عن ذنوبنا.أن  •
 فليق اهلل : كناية عن املوت. •

 فوائد احلديث:
 األجر حيصل ملن يأُمُر باخلري ولو لم يتولَّ ذلك بنفسه. .1
ٌع نلا إذا لم خيالف ما يف رشعنا. .2  رَشُع من قبلنا رَشْ
 احلث ىلع إنظار املعرس واإلرفاق يف املطابلة. .3

ا َفَتَجاَوْز عنه, لَعلَّ اهلل أن َيَتَجاَوَز عنَّا, فَلَِِقَ  َتْيَت ُمْعرِسً
َ
 اهلل اكن رجل يَُدايُِن انلاس, وَكن يقول لَفَتاه: إذا أ

 فَتَجاوز عنه
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، طبهجة  

 ه.1432، دار السالم، 1اتلنوير رشح اجلامع الصغري للصنعاين، حتقيق: حممد إسحاق حممد إبراهيم، ط
 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط
 ه.1422، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، ط

 مد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، حتقيق: حم
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1422، دار الفكر، بريوت، 1مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري، ط
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، طنزهة املتقني رشح رياض 

 (3753) الرقم املوحد:
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إذا سافر َيتََعوَّذ ِمن  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن رَسِْجس  احلديث:
َفر، وكآبة الـُمنَْقلَب، واحلَْور بعد الَكْون، ودعوة املظلوم، وُسوء   الـَمنَْظر يف األهل واملال.وَْعثاء السَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َفِر، أو أن يعود من سفره حزينًا قد أصابه مكروٌه يف أهله أو ماهل،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  ة السَّ يتعوذ باهلل من ِشدَّ
يَُه اهلل من   دعوة املظلوم.ويتعوذ باهلل كذلك من فساد األحوال، ويدعو اهلل أن ُينَجر

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضة
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن رَسِْجس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 يتعوذ : يقول: أعوذ باهلل. •
ته. • ته وَمَشقَّ  وعثاء السفر : ِشدَّ
َصاَبتْه آفٌة يف سفره، أو أن يأيت إىل أه •

َ
له فيجدهم مرىض، أو كآبة املنظر : هو أن يعود من سفره إىل أهله كئيبًا حزينًا، أو ُمبْتَىًل ذهب ماهل، أو أ

 َيْفِقد بعضهم، وما أشبه ذلك من املكروه.
 احلور بعد الكون : يتعوذ من انلقصان بعد الزيادة، أو فساد األمور بعد صالحها، ويروى بالراء وانلون، "الكون" و"الكور". •
 سوء املنقلب يف األهل واملال : وهو لك ما يَُسوُء انلظر إيله، وسماعه يف أهله وماهل. •

 فوائد احلديث:
 ب اتلعوُّذ باهلل من هذه األمور.استحبا .1
 احلث ىلع رَِدَّ املظالم إىل أهلها قبل السفر. .2
 عدم ظلم أحد يف السفر: كمنع إاعنة، أو نقص أجرة. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، بإرشاف محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  

 م.1987ه 1407الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 م.1932 - ـه 1351حلب، الطبعة: األوىل  -معالم السنن، للخطايب، نرش: املطبعة العلمية 
بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة ،  -اجلامعة السلفية  -املصابيح، للمباركفوري، نرش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء مراعة املفاتيح رشح مشاكة 

 م.1984 - ـه 1404
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (5937) الرقم املوحد:

َفر, وكآبة الـُمْنَقلَب, واحَلْور بعد  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  إذا سافر َيَتَعوَّذ ِمن َوْعثاء السَّ
 الَكْون, ودعوة املظلوم, وُسوء الـَمْنَظر يف األهل واملال
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إذا عطس وضع يده أو ثوبه ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 بها صوته، -غضأو -فيه، وخفض 

 شك الراوي. 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أدب من اآلداب املتعلقة بالعطاس، فيُستحب للعاطس أن ال يبالغ يف إخراج العطاس وال يرفع صوته، بل 
 خيفضه ويغطي وجهه إن أمكن.

___________________________ 
 اآلداب الرشعية < آداب العطاس واتلثاؤبالفضائل واآلداب < اتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية
 الشمائل. -عمل ايلوم والليلة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. منت احلديث: مصدر
 معاين املفردات:

 خفض أو غض بها صوته : لم جيهر به ولم يرفع صوته. •
 فوائد احلديث:

 يف العطاس واالقتداء به يف ذلك. -صىل اهلل عليه وسلم-بيان هديه  .1
 استحباب وضع اثلوب ىلع فمه وأنفه إذا عطس ِلال خيرج منه يشء يؤذي جليسه. .2
 بالعطاس مطلوب وهو من كمال األدب ومن ماكرم األخالق.خفض الصوت  .3
 دفع األذى عن املسلمني أمر واجب قدر االستطاعة. .4

 املصادر واملراجع:
ِجْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا -   .بريوت –سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السر
 ه.   1395سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،  -
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، ملحمد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: -
ار تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي، املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، د-

 م.2002 - ـه1423وىل، العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األ
 م. 1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، لسليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  -
: الطبعة، بلنان –ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد ابلكري، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، بريوت -

 .م2004 - ـه1425 الرابعة،
 ه.1408، 3صحيح اجلامع الصغري وزياداته، ملحمد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، ط. -
ة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، سن-

 .14: الطبعة رقم، م1987 –ه 1407النرش: 
 ه.1430ودية، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، السع-

 (3317) الرقم املوحد:

 إذا عطس وضع يده أو ثوبه ىلع فيه, وخفض  بها صوته -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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إذا اكن يف سفر، فَعرَّس  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة األنصاري  احلديث:
ه. سه ىلع َكفر

ْ
بْح نَصب ذراعه، ووَضع َرأ  بليل اضطجع ىلع يمينه، وإذا َعرَّس ُقبَيْل الصُّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
أنه إذا نزل يف أول الليل يلنام وليسرتيح وضع جنبه ىلع األرض ىلع يمينه، وإذا نزل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن من هديه 

قُْرب ُطلُوع الفجر اتكأ ونصب يده واتكأ عليها؛ ألنه إذا اكن يف أول الليل ينام ىلع ايلمني؛ يلعطي انلفس حظها من انلوم، 
 وينام عليها؛ ِلال يستغرق يف انلوم فتَُفوته صالة الفجر. -صىل اهلل عليه وسلم-وأما إذا اكن ُقْرب الفجر فاكن ينصب يده 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. منت احلديث:مصدر 
 معاين املفردات:

 عرَّس : اتلعريس: هو الزنول يف الليل للنوم والراحة. •
 اضطجع : وضع جنبه ىلع األرض أو حنوها. •
 نَصب ذراعه : َمدَّ يده. •
 قبيل الصبح : قبل طلوع الصبح بقليل. •

 فوائد احلديث:
 استحباب انلوم ىلع اجلنب األيمن. .1
 األيمن ىلع غريه.ترشيف اجلنب  .2
 االحتياط للصالة إذا احتاج اإلنسان انلوم قبلها، واحلرص ىلع أدائها يف وقتها. .3
 جواز انلوم قبل دخول وقت الصالة، إذا أمن فوات الصالة. .4
 إعطاء اإلنسان نفسه حظها من الراحة مع عدم نسيان العبادة أو اتلفريط فيها. .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض  - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ه.1426؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني -
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -

 (5968) الرقم املوحد:

إذا اكن يف سفر, فَعرَّس بليل اضطجع ىلع يمينه, وإذا َعرَّس ُقَبْيل  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
سه ىلع 

ْ
ْبح نَصب ذراعه, ووَضع َرأ هالصُّ  َكفر
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ُهَما َحىَت إذا َمدَّ يََديِْه يف  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عمر  احلديث: اعِء، لْم يَُردَّ ادلُّ
 َيَمَسَح بِِهَما وَْجَهُه.

 ضعيف، وقال ابن حجر:"وهل شواهد... وجمموعها يقتيض بأنه حديث حسن". درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-أنه ملا اكن اهلل معىن هذا احلديث ظاهر وهو أن العبد إذا فرغ من ادلاعء رُشع هل َمسُح وجهه بكفيه، والعلة واهلل أعلم 
ال يرد يدي عبده ِصْفًرا؛ فكأن الرمحة أصابتهما بِّبكة ادلاعء فناسب إفاضة ذلك ىلع الوجه اذلي هو أرشف  -سبحانه وتعاىل

 األعضاء وأحقها باتلكريم.
استحبابه، ومنهم من رأى : )أما مسح الوجه بايلدين فقد اختلف فيه العلماء: منهم من رأى -رمحه اهلل-قال الشيخ ابن باز 

عدم استحبابه؛ ألن األحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد ادلاعء، وجاء فيها أحاديث ضعيفة أنه مسح بيديه، مسح 
بهما وجهه، فإن فعل فال حرج، وإن ترك فهو أفضل؛ ألن بعض أهل العلم جعل األحاديث اليت جاءت يف مسح الوجه متعاونة 

من قسم احلسن، واستحب مسح الوجه، منهم ابن حجر رمحه اهلل يف ابللوغ، ذكر أنها يشد بعضها بعضا، ومتعاضدة، وجعلها 
 وقال آخرون: ال يستحب ألنها ضعيفة فاحلاصل أن األمر يف هذا واسع إن شاء اهلل(.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعءاتلصنيف: 
اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ

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

 معاين املفردات:
 مد يديه : أي رفع يديه لدلاعء. •

 فوائد احلديث:
 .-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب رفع ايلدين عند ادلاعء اقتداًء بانليب  .1
 ادلاعء أن يمسح وجهه بيديه.يرشع للعبد إذا فرغ من  .2
 قد استجاب داعء عبده إذا داعه. -تعاىل-مرشوعية اتلفاؤل بأن اهلل  .3

 املصادر واملراجع:
عة سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق  وإبراهيم عطوة عوض، ط رشكة مكتبة ومطب 

 .مرص – مصطىف ابلايب احلليب
 .بريوت –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ملحمد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، ط املكتب اإلساليم 

 توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.
 بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.منحة العالم يف رشح 

 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. 
 ة األوىل.فتح ذي اجلالل واإلكرام، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبع

 سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث.
 فتاوى نور ىلع ادلرب، للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، مجعها: ادلكتور حممد بن سعد الشويعر.

 اء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.املجموعة األوىل، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفت -فتاوى اللجنة ادلائمة 
 (5505) الرقم املوحد:

ُهَما َحىَت َيَمَسَح بِِهَما وَْجَههُ  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  اعءِ, لْم يَُردَّ  إذا َمدَّ يََديِْه يف ادلُّ
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يِج  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث: َيَتَخلَّف يف الـَمِسري، فزُيْ
 الضعيف، وُيْرِدف ويدعو هل.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 اكن يكون يف آخر انلاس يف السفر؛ لريى حال انلاس واملحتاجني ملساعدة يف -صىل اهلل عليه وسلم-املعىن: أن الرسول 
 السفر اكلعاجز ومن ليس دليه دابة يركبها، واكن يَُسوق الضعيف، وحيمله خلفه ويدعو هل.
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفر

 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام
 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  احلديث:راوي 

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ري يف السفر. •  يتخلف عن املسري : أي: يكون يف آخر انلاس يف السَّ
 يزيج الضعيف : أي: يَُسوق الضعيف وَيْدَفُعه يلَلَْحق بِرفاقه. •
 يُْرِكب خلفه.يردف :  •
 هل يلَُعان بِّبكة دعوته، وَيِصل ملطلبه. -تعاىل-ويدعو هل : يسأل اهلل  •

 فوائد احلديث:
 ىلع الرايع أن يتفقد رعيته، فيساعد الضعيف وصاحب احلاجة. .1
 اتلاكفل بني املسلمني. .2
 تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم، واهتمامه بأصحابه، ورأفته بهم. .3
 وصاحب احلاجة.ادلاعء للضعيف  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة العرصية. -
 ه.1430وىلالطبعة األ -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار -

 املعرفة.
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (5971) الرقم املوحد:

 َيَتَخلَّف يف الـَمِسري, فزُيِِْج الضعيف, ويُْرِدف ويدعو هل -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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وَيَدُع يَْستَِحبُّ اجلََواِمَع من ادلاعء،  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن اعئشة ريض اهلل عنها، قالت: اكن رسول اهلل  احلديث:
 ما سوى ذلك.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

إذا داع خيتار من ادلاعء أمجعه، فيختار لكمات جامعة اعمة وخيتار كذلك داعء قليل اللفظ  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
أخرى فيها تفصيل وإسهاب، والك كثري املعىن، وهذا ليس اعما يف لك األحوال، وإنما أخِّب الراوي بما علمه، ووردت أدعية 

 األمرين مرشوع.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعءاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:
 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 يستحب : أي: حيب، وصيغة االفتعال للمبالغة. •
قيل: يه اليت جتمع األغراض الصاحلة واملقاصد الصحيحة، أو جتمع  -اجلوامع من ادلاعء : اختلف أهل العلم يف معناها ىلع قولني: أ •

 قليال ومعناه كثريا.وقيل: يه ما اكن لفظه  -وآداب املسألة. ب -تعاىل-اثلناء ىلع اهلل 
 يدع : يرتك. •

 فوائد احلديث:
 استحباب ادلاعء باأللفاظ اليسرية اجلامعة ملعاين اخلري، يلصل ادلايع إىل مطلوبه بأسهل طريق .1
 خص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جبوامع اللكم ، فقد مجع هل شتات احلكم والعلوم يف لكمات يسرية .2
 ستحب اإلجياز للوصول إىل املطلوب بأسهل طريق ، وأيرس لفظخري الالكم ما قل ودل ، وذللك ي .3

 املصادر واملراجع:
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 ه1418الطبعة األوىل -ابن اجلوزي بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 ه1430الطبعة األوىل -لعمار، دار كنوز إشبيليا، حلمد بن نارص ا«كنوز رياض الصاحلني -

 .بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم.
 (5886) الرقم املوحد:

 يستحب اجلوامع من ادلاعء, ويدع ما سوى ذلك -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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ٌة، عن اعئشة قالت: ما رأيُت  احلديث: َحبَّ إيلَّ أْن أكون يف ِمْساَلِخها ِمْن َسوَْدة بنِت َزْمَعة، ِمِن امرأٍة فيها ِحدَّ
َ
امرأًة أ

لعائشة، قالت: يا رسول اهلل، قد جعلُت يْويِم  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: فلما كِِّبْت، جعلْت يوَمها ِمْن رسول اهلل 
 «.، يِْقِسُم لعائشة يومني، يوَمها ويوَم َسوَْدة-وسلمصىل اهلل عليه -فاكن رسول اهلل »ِمنَْك لعائشة، 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، فقد ذكرت -ريض اهلل عنها-فيه يشء من خِّب أم املؤمنني َسودة بنت زمعة  -ريض اهلل عنها-هذا احلديث اذلي ترويه اعئشة 
 مثلها، وذكرت من صفاتها أنها اكنت امرأة فيها قوة نفس.اعئشة أنها اكنت من خيار النساء، وأن اعئشة تمنت أن تكون 

أرادت أن تبىق يف عصمته وأن  -صىل اهلل عليه وسلم-أنها ملا كِّبت وخشيت أن يُفارقها انليب  -أيًضا-وذكرت من خِّبها 
ا للمؤمنني وزوجة من زوجات سيد املرسلني  ، فقالت: إين -لمصىل اهلل عليه وس-تظفر بهذا الرشف والفضل، وهو كونها أمًّ

 ، واكن يبيت عند اعئشة يللتني يللتها ويللة سودة.-صىل اهلل عليه وسلم-أهب نوبيت لـعائشة، فقبل ذلك رسول اهلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 العرشة بني الزوجنيالفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 مسالخها : املسالخ هو اجلدل، ومعناه أن أكون أنا يه. •
 من امرأة : من هنا للبيان واستفتاح الالكم. •
ة : لم ترد  •  اعئشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة انلفس وجودة القرحية.ِحدَّ
 جعلت يويم : نوبيت ووقت بيتوتيت. •

 فوائد احلديث:
قة، جواز الصلح بني الزوجني، وذلك حينما حتس املرأة من زوجها نفوًرا، أو إعراًضا، وختاف أن يفارقها؛ بأن تسقط عنه حقها، أو بعضه من نف .1

 غري ذلك من احلقوق عليه، فال جناح عليها يف بذهلا هل، وال جناح عليه يف قبوهل منها.أو كسوة، أو مبيت، أو 
 ، حيث تنازلت عن القسم تلبىق من أمهات املؤمنني.-ريض اهلل عنها-بيان كمال عقل سودة  .2
رىض بغريها عنها، وإن ريض الزوج، فهو إذا وهبت الزوجة يومها ويللتها لُضتها، فال يلزم ذلك يف حق الزوج، فله أن يدخل ىلع الواهبة، وال ي .3

 جائز.
ت الواهبة نوبتها لواحدة منهن، تعينت هلا؛ كقصة سودة مع اعئشة، وإن تركت حصتها من القسم، من غري  .4 إذا اكن للزوج عدة زوجات، فخصَّ

 ختصيص يف رضائرها، فيسوي الزوج بينهن، وخيرج الواهبة من القسم.
 املصادر واملراجع:

 ه1422ي، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخار 
 .دت، ط د، بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

مة الطبعة: اخلاِمَسة، توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد   - ـه 1423الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرَّ
 م 2003

اعة إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطب
 م. 1998  - ـه 1419وىل، والنرش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األ

 م.2002 - ـه1422لطبعة: األوىل، ا بلنان، –مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
 م 2006 ـه 1427وىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األ

 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 (58128) الرقم املوحد:

 يقسم لعائشة يومني, يومها ويوم سودة -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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إذا َذَهَب ثُلُث الليِل قاَم، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-: اكن رسوُل اهلِل -ريض اهلل عنه-عن أيب بن كعب  احلديث:
اِجَفُة، تَتْبَُعها  اِدفَُة، جاَء املوُت بما فيه، جاَء املوُت بما فيه"، قلُت: يا رسول اهلل، "يا أيها انلاُس، اذكروا اهلَل، جاءت الرَّ الرَّ

ُبَع؟، قاَل: "ما شئَت، فإْن زِدَت فهو خريٌ  ْكرِثُ الصالَة عليَك، فكم أجعُل لَك من صاليِت؟ فقاَل: "ما ِشئَت"، قلُت: الرُّ
ُ
 إين أ

خرٌي لَك"، قلُت: فاثللثني؟ قاَل: "ما شئَت، فإن زدَت فهو خرٌي لَك"، لَك"، قلُت: فانلَّصَف؟، قاَل: "ما شئَت، فإن زِدَت فهو 
َك، وُيْغَفَر لَك َذنبَُك".  قلُت: أجعُل لَك صاليِت لُكَّها؟ قاَل: "إذاً تُْكىف َهمَّ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 ىلع هلا حمرضاً  الغفلة، من ألمته منبهاً  قال الليل، ثلث من قام إذا اكن -وسلم عليه اهلل صىل–ذكر يف أول احلديث أن انليب 
اجلنان يلَحِمل ما حيصل من ثمرة و باللسان: أي ،"اَّللَّ  اذكروا انلاس أيها يا" رمحته كمال من سبحانه اهلل ملرضاة يوصلها ما

 اذلكر ىلع اإلكثار من عمل الِّبَّ وترك غريه.
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -يدعو به نلفسه، فيمكن أن جيعل ثُلثَه داعًء للنيب ويف احلديث أيضاً أن السائل قد يكون هل داعء  ،  -َصىلَّ اَّللَّ

ويمكن أن جيعل هل َشْطَره، ويمكن أن يكون مجيُع داعئِه داعًء للنيب، مثل أن يُصيلر عليه بدَل داعئه. وقد ثبَت أنه: "من 
يث أيب هريرة، فيكون أجر صالته اكفياً هل، وهلذا قال: "يَكيِفْ صىلَّ عليه مرة صىلَّ اهلل عليه عرشاً" أخرجه مسلم من حد

همَّك وَيغِفر ذنبَك"، أي: إنك إنما تطلب زواَل سبب الُضر اذلي يُعِقب اهلمَّ وُيوجب اذلنب، فإذا صليَت يلع بدل داعئك 
عوت نلفِس صليت عليك، وال حصل مقصودك، وحيتمل هذا احلديث أن املراد أن يرشكه معه يف ادلاعء، فكأنه قال: لكما د

 يدل ىلع االكتفاء بالصالة عن ادلاعء، بل جيمع بينهما عماًل جبميع انلصوص.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعءاتلصنيف: 
يَب بن كعب  راوي احلديث:

ُ
 -ريض اهلل عنه-أ

 رواه الرتمذي وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 الراجفة : انلفخة األوىل. •
 الرادفة : انلفخة اثلانية. •
 من صاليت : من داعيئ. •
 تكىف همك : املتعلق بادلارين. •

 فوائد احلديث:
 أفضل القيام ما اكن يف ثلث الليل األخري. .1
 .-وسلم عليه اهلل صىل–فضل الصالة ىلع انليب  .2
 ذكر اإلنسان صالح عمله إذا أمن من الُعجب؛ لغرض اكالستفتاء.جواز  .3
 قرب املوت من العباد، ولكن أكرث انلاس اغفلون عنه. .4

 صَّل اهلل عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها انلاس اذكروا اهللاكن رسول اهلل 
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 املصادر واملراجع:
 بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 م.1419القاهرة، الطبعة األوىل، -، حتقيق سيد إبراهيم وغريه، دار احلديثحتفة اذلاكرين بعدة احلصن احلصني؛ لإلمام حممد بن يلع الشواكين
 م.1998بريوت، الطبعة اثلانية، -اجلامع الكبري؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق د. بشار عواد، دار الغرب اإلساليم

 ه.1422اعلم الفوائد، الطبعة األوىل،  جامع املسائل؛ لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية احلراين، حتقيق حممد عزيز شمس، دار
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 ه.1415الرياض، -األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارفسلسلة 

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -شبيلياكنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إ

 بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية.-املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش املكتب اإلساليم
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 (6181) الرقم املوحد:
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اخلالء، فأمحل أنا يدخل  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: ))اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
ة؛ فيستنيج باملاء((.  وغالم حَنوِي إَِداَوًة ِمن ماء وََعزَنَ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حينما يدخل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-وهو أنس بن مالك  -صىل اهلل عليه وسلم-يذكر خادم انليب 
وغالم معه بطهوره، اذلي يقطع به األذى، وهو ماء يف جدل صغري، وكذلك يأتيان بما يسترت موضع قضاء احلاجة، اكن ييجء هو 

به عن نظر انلاس، وهو عصا قصرية يف طرفها حديدة، يغرزها يف األرض، وجيعل عليها شيًئا مثل: الرداء أو حنوه يقيه من نظر 
 املارين، ويسترت به أيًضا إذا أراد أن يصيل.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < خدمه صىل اهلل عليه وسلم
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اتلطهر

 االستتار لقضاء احلاجة. -السرتة يف الصالة  -خدمة أهل الشأن والفضل  -فضائل الصحابة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

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

 معاين املفردات:
 غالم حنوي : الغالم الفىت املمزي حىت يبلغ، و"حنوي" يعىن هو مقارب يل يف السن. •
 إَِداوة من ماء : اإِلناء الصغري من اجلدل جيعل للماء. •
 الَعزَنة : عصا أقرص من الرمح هلا سنان. •
 يطهر باملاء اذلي يف اإلداوة ما أصاب السبيلني من أثر ابلول أو الغائط.يستنيج باملاء :  •
 اخلالء : املاكن اخلايل، املعد لقضاء احلاجة يف الفضاء. •

 فوائد احلديث:
 .-عليه الصالة والسالم-خبدمته انليب  -ريض اهلل عنه-فضيلة أنس بن مالك  .1
من االقتصار ىلع احلجارة؛ ألن املاء أنىق، واألفضل اجلمع بني احلجارة واملاء، فيقدم احلجارة، جواز االقتصار ىلع املاء يف االستنجاء، وهو أفضل  .2

 ثم يتبعها املاء؛ يلحصل اإلنقاء الاكمل.
 استعداد املسلم بَطهوره عند قضاء احلاجة؛ ِلال حُيْوُِجه إىل القيام فيتلوث. .3
 انلظر إىل العورة حمرم، فاكن يركز العزنة يف األرض وينصب عليها اثلوب الساتر.حفظ العورة عند قضاء احلاجة عن أن ينظر إيلها أحد؛ ألن  .4
 جواز استخدام الصغار، وإن اكنوا أحراراً. .5
 جواز االستنجاء باملاء من ابلول والغائط. .6
 تعليم األبناء اآلداب اإلسالمية وتربيتهم عليها؛ يلتوارثوها. .7

اكن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يدخل اخلالء, فأْحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء وعْنة؛ فيستنيج 
 باملاء
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 املصادر واملراجع:
ألحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة ا 

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

 ه.1435رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل  اإلفهام يف
لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 

 م.1988ه، 1408ار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية األرناؤوط، د
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 

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

 (3030) الرقم املوحد:
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َسري بن عمرو، ويقال: ابن جابر قال: اَكَن ُعمر بن اخلطاب  احلديث:
ُ
ْهِل  -ريض اهلل عنه-عن أ

َ
ْمَداُد أ

َ
ىَت َعلَيه أ

َ
ِإَذا أ

َويس 
ُ
ىَت ىلَعَ أ

َ
َويس بُن اَعِمر؟ َحىتَّ أ

ُ
ِفيُكم أ

َ
لَُهم: أ

َ
َويس بُن اَعِمر؟ قال: َنَعم،  -ريض اهلل عنه-ايلََمن َسأ

ُ
نْت أ

َ
فقال هل: أ

َت ِمنُه إاِلَّ َموِْضعَّ ِدرَهم؟ قال: نعم، َقاَل:قال: ِمْن 
َ
لََك َوادِلة؟ قال:  ُمَراٍد ُثمَّ ِمْن قَْرٍن؟ َقاَل: َنَعم، َقال: فَاَكَن بَِك بََرٌص، فََِّبَأ

ْهِل »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-نعم، قال: َسِمعت رسول اهلل 
َ
ْمَداِد أ

َ
َويس بُن اَعِمر َمَع أ

ُ
ايلََمن ِمْن ُمَراد، يَأيِت َعلَيُكم أ

قَْسَم ىلَعَ 
َ
، لَْو أ ة ُهَو بَِها بَرُّ  ِمنُْه إِالَّ َموِضَع ِدرَْهم، هَلُ َوادِلَ

َ
أ ْن يَْستَْغِفَر ُثمَّ ِمْن َقْرن اَكَن بِِه بََرٌص، فََِّبَ

َ
بَرَّه، فَِإْن اْسَتَطْعَت أ

َ
 اهلل أَل

ُكون يِف  َفاْستَْغِفْر يِل َفاْستَْغَفَر هَلُ،« لََك فَاْفَعْل 
َ
كُتُب لََك ِإىَل اَعِمِلَها؟ قال: أ

َ
اَل أ

َ
ْيَن تُِريد؟ َقاَل: الُكوفَة، قال: أ

َ
َفَقاَل هَل ُعمر: أ

افِِهم، فََواَفَق ُعَمر، فَ  رْشَ
َ
ا اَكَن ِمَن الَعام الُْمْقِبل َحجَّ رَُجٌل ِمْن أ ، فَلَمَّ َحُبَّ إِيَلَّ

َ
َويس، فَغِّْبَاِء انلَّاِس أ

ُ
هَل َعْن أ

َ
قال: تََرْكتُُه َسأ

ْمَداٍد »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رَثَّ ابلَّيت قَِليَل الَْمتَاِع، قال: سمعت رسول اهلل 
َ
َويس بُن اَعِمر َمَع أ

ُ
يِت َعلَيُكم أ

ْ
يَأ

 ِمنْه ِإالَّ َموِْضَع ِدرَْهم، 
َ
أ ْهِل ايلََمن ِمْن ُمَراد، ُثمَّ ِمْن قَْرن، اَكَن بِِه بََرص فََِّبَ

َ
ُه، ِمْن أ بَرَّ

َ
قَْسَم ىلَع اهلل أَل

َ
ة ُهَو بَِها بَرٌّ لَْو أ هَلُ َوادِلَ

ْن يَْستَْغِفر لََك، َفاْفَعْل 
َ
ْحَدُث َعْهًدا بَِسَفٍر َصاِلٍح، فَاْستَْغِفْر يِل، « فَإِْن اْستََطْعَت أ

َ
نَْت أ

َ
َويًسا، فقال: اْستَْغِفر يِل، قال: أ

ُ
ىَت أ

َ
فَأ

 فاستغفر هل، َفَفِطَن هَلُ انلَّاس، َفاْنَطلََق ىلَعَ وَْجِهِه.  قال: لَِقيَت عمر؟ قال: َنَعم،
هَل الُكوفَِة َوفَُدوا ىلع عمر  

َ
َسري بن جابر: أنَّ أ

ُ
َويٍْس،  -ريض اهلل عنه-ويف رواية أيضا عن أ

ُ
وفيهم رَُجٌل ِممَّن اكن يَْسَخُر بِأ

َحٌد ِمَن الَقَرِنيرني؟ فََجاء ذل
َ
قَْد قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ك الرجل، فقال عمر: إِنَّ رسول اهلل فقال عمر: َهل هاُهَنا أ

مٍّ هَلُ، َقد اَكن بِِه َبَياٌض »
ُ
َويٌْس، اَل يََدُع بِايلََمِن َغرَي أ

ُ
ِتيُكم ِمَن ايلََمِن ُيَقاُل هَلُ: أ

ْ
ْذَهبَُه إِالَّ -تعاىل-فََداَع اهلل إِنَّ رَُجاًل يَأ

َ
، فَأ

 
َ
ينَاِر أ رَْهِم، َفَمْن لَِقيَُه ِمنُْكْم، فَلْيَْستَْغِفر لَُكمَموِضَع ادلر  «. و ادلر

إِنَّ َخرَي اتلَّابِِعني رَُجٌل »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: إِينر سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ويف رواية هل: عن عمر 
ٌة َواَكَن بِِه  َويٌس، َوهَلُ َوادِلَ

ُ
 «.َبيَاٌض، َفُمُروُه، فَلْيَْستَْغِفر لَُكمُيَقال هَلُ: أ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن عمر بن اخلطاب إذا أىت عليه مجااعت الغزاة من أهل ايلمن اذلين يمدون جيوش اإلسالم يف الغزو، سأهلم: أفيكم أويس 
أنت أويس بن اعمر؟ قال: نعم، قال عمر: هل أنت من فقال هل عمر: هل  -رمحه اهلل-بن اعمر، فما زال كذلك حىت جاء أويس 

قبيلة مراد ثم من قرن؟ قال: نعم، ثم قال هل عمر: وهل اكن بك برص فُشفيت منه إال موضع درهم؟ قال: نعم، قال عمر: هل 
ن اعمر، مع يقول: إنه سيأيت عليكم أويس ب -صىل اهلل عليه وسلم-لك وادلة؟ قال: نعم، فقال عمر: فإين سمعت رسول اهلل 

مجااعت الغزاة من أهل ايلمن من قبيلة مراد ثم من قرن واكن به برص فشفاه اهلل منه إال موضع درهم، هل وادلة هو بار بها، لو 
ه اهلل حبصول ذلك املقسم ىلع حصوهل فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل،  أقسم ىلع اهلل حبصول أمر ألبرَّ

عمر، وال أن عمر غري مغفور هل لإلمجاع ىلع أن عمر أفضل منه ألنه تابيع والصحايب أفضل  وال يفهم من هذا أفضليته ىلع
منه، إنما مضمون ذلك اإلخبار بأن أويساً ممن يستجاب هل ادلاعء، وإرشاد عمر إىل االزدياد من اخلري واغتنام داعء من تُرىج 

 عليه وسؤال الوسيلة هل وإن اكن انليب أفضل ودل آدم. إجابته، وهذا حنو مما أمرنا انليب به من ادلاعء هل، والصالة
ثم سأهل عمر أن يستغفر هل فاستغفر هل، ثم قال هل عمر: ما هو املاكن اذلي سوف تذهب إيله؟ فقال: الكوفة، قال عمر: هل 

ئهم أحبَّ إيل، أكتب لك إىل أمريها يلعطيك من بيت مال املسلمني ما يكفيك؟ قال أويس: ألن أكون يف عوام انلاس وفقرا
فلما اكن من العام املقبل، حج رجل من أرشاف أهل الكوفة فقابل عمر فسأهل عمر عن أويس فقال: تركته وبيته متواضع 

يقول: إنه سيأيت عليكم أويس بن اعمر، مع مجااعت  -صىل اهلل عليه وسلم-وأثاث بيته قليل قال عمر سمعت رسول اهلل 

 أهل ايلمن سأهلم: أفيكم أويس بن اعمر؟إذا أىت عليه أمداد  -رِض اهلل عنه-اكن عمر بن اخلطاب 
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راد ثم من قرن واكن به برص فشفاه اهلل منه إال موضع درهم، هل وادلة هو بار بها، لو أقسم الغزاة من أهل ايلمن من قبيلة م
ه اهلل حبصول ذلك املقسم ىلع حصوهل فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل.  ىلع اهلل حبصول أمر ألبرَّ

لح فاستغفر يل، فتنبه أويس أنه لعله ليق فأىت ذلك الرجل أويساً فقال هل: استغفر يل، فقال: أويس أنت أقرب عهداً بسفر صا
عمر،  فقال هل: هل لقيت عمر؟ قال: نعم، فاستغفر أويس هل فتنبه انلاس هلذا األمر فأقبلوا عليه، فخرج من الكوفة وذهب 

 إىل ماكن آخر ال يعرفه فيه انلاس.
___________________________ 

 فضائل بر الوادلينالفضائل واآلداب < الفضائل < اتلصنيف: 
 الطب. -بر الوادلين  -كرامات األويلاء  -األدعية  -فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم  -انلبوة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
ْمَداد : مجع َمَدد: وهم األعوان وانلارصون اذلين اكنوا يمدون املسلمني يف اجلهاد. •

َ
 األ
 ِمْن ُمَراد : اسم لقبيلة. •
 ِمْن قَْرن : بطن من قبيلة مراد. •
 : فُشيِف. •

َ
أ  فََِّبَ

 بَرُّ : بالغ يف الِّب واإلحسان إيلها. •
ه : لو حلَف ىلع • بَرَّ

َ
قَْسَم ىلَعَ اهلل أَل

َ
  اهلل بأمر من األمور ألبر قسمه.لَْو أ

ت أيام عمر ابن اخلطاب  •  ه.19 ـهوقيل 17الُكوفَة : مدينة وسط العراق غرب نهر الفرات ُمرصر
اء انلَّاس : وهم فقراؤهم وصعايلكهم ومن ال يُعرف عينه من أخالطهم. •  َغِّْبَ
 رَثَّ ابلَّيت : قليل املتاع، والرثاثة: حقارة املتاع وضيق العيش. •
 لَْمتَاِع : لك ما يُنتََفع به وُيرغب يف اقتنائه؛ اكلطعام وأثاث ابليت والسلعة واألداة واملال.ا •
ْحَدُث : أقرب. •

َ
 أ
 َفَفِطَن هَلُ انلَّاس : تنبَّهوا هل. •
 فَاْنَطلََق ىلَعَ وَْجِهِه : أي خرج من الكوفة. •
 َبيَاض : هو الِّبص كما جاء يف رواية أخرى. •
 يَْسَخر : يستهزئ. •

 ئد احلديث:فوا
 فضل أويس بن اعمر وأنه خري اتلابعني. .1
ملا فيه من اإلخبار باألمر قبل وقوعه، وذكر أويسا باسمه، وصفته، وعالمته، واجتماعه بعمر، وإنما يعلم  -صىل اهلل عليه وسلم-معجزة للنيب  .2

 انليب ما أطلعه اهلل عليه من الغيب فقط.
 ونرش السنة، واإلقرار بالفضل ألهله، واثلناء ىلع من ال خُيىش عليه عجب بذلك. تبليغ الرشيعة -ريض اهلل عنه-ما فعله عمر  .3
 وحرصه ىلع اخلري، وهو يومئذ خليفة املسلمني. -ريض اهلل عنه-تواضع عمر  .4
 جواز اعزتال انلاس إذا خيش املرء ىلع نفسه الفتنة. .5
؛ فانلاس ينظرون إىل مظاهر ادلنيا وزينتها -تبارك وتعاىل-مقياس احلق اإلنسان جبوهره وليس بمظهره، وذللك؛ فإن مقياس العباد للناس غري  .6

 وذللك يسخرون من املؤمنني، واحلق سبحانه ينظر إىل قلوب عباده وأعماهلم.
 اإلقرار بالفضل ألهله. .7
 فضل بر الوادلة وأنه من أفضل القربات. .8
 ب ادلاعء بنفسه وأن يأمن من حصول فتنة للمطلوب منه.طلب ادلاعء من الصاحلني وإن اكن الطالب أفضل، برشط أال يدع الطال .9
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1423الرياض، ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، 1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، برئاسة محد بن نارص العمار، ط
 اث العريب، بريوت.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرت

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.

 (3436) الرقم املوحد:



 

389 
 

ُغالٌم خُيِرُج هل اخلََراَج، واكَن  -ريض اهلل عنه-، قالت: اكَن أليب بكٍر الصديق -ريض اهلل عنها-عن اعئشَة  احلديث:
بكٍر، فقاَل هل الغالُم: تَدرِي ما هذا؟ فقاَل أبو بكٍر: وما أبو بكٍر يأكُل من خراِجِه، فجاَء يوماً بيشٍء، فأكَل منه أبو 

نُْت إلنساٍن يف اجلاهليِة وما أحِسُن الكهانََة، إال أين خدعتُُه، فلَِقيَِّن، فأعَطايِن ذِللك، هذا اذلي  ُهو؟ قاَل: ُكنُت تََكهَّ
َكلَْت منه، فأدخَل أبو بكٍر يَدُه فقاَء لكَّ يشٍء يف بطِنِه.

َ
 أ

 صحيح. ديث:درجة احل
 املعىن اإلمجايل:

هذا الغالم أليب بكر قد خارجه ىلع يشء معني يأيت به إيله لك يوم، ويف يوم من األيام قدم هذا الغالم طعاماً أليب بكر 
فأكله فقال: أتدري ما هذا ؟ قال: وما هو ؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت بها يف اجلاهلية وأنا ال أحسن الكهانة، 

خدعت الرجل فلقيِّن فأعطاين إياها، وعوض الكهانة حرام، سواء اكن الاكهن حيسن صنعة الكهانة أو ال حيسن ألن  لكِّن
 : نىه عن حلوان الاكهن، أخرجه ابلخاري ومسلم.-عليه الصالة والسالم-انليب 

بطنه ِلال يتغذى بطنه حبرام وهذا فلما قال أليب بكر هذه املقالة أدخل أبو بكر يده يف فمه فقاء لك ما أكل وأخرجه من 
 مال حرام ألنه عوض عن حرام، فاألجرة ىلع فعل احلرام حرام.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورعاتلصنيف: 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 خيرج هل : يأتيه بما يكسبه من اخلراج، واخلراج: هو يشء جيعله السيد ىلع عبده يؤديه لك يوم، وبايق كسبه يكون للعبد. •
 تكهنت : أخِّبت بالغيب؛ اداعء معرفته. •
 فقاء : أي استفرغ لك ما أكل منه. •

 فوائد احلديث:
حمرماً، ولو لم يستفرغه لاكن معذوراً ألن اإلثم ىلع الغالم وألنه لم  شيئاً  جوفه دخول عدم وحرصه -عنه اهلل ريض–ديق ورع أيب بكر الص .1

 يكن يعلم.
 جواز األكل من خراج الغالم. .2
 .حترجاً  الشبهات من قاء من أول -عنه اهلل ريض–أبو بكر الصديق  .3

 املصادر واملراجع:
 الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة  انلاظرين رشح رياض  

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 ه.1426الرياض،  -رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن 

 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
 ه.1421بريوت، الطبعة األوىل،  -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، تأيلف بدر ادلين العيِّن، حتقيق عبداهلل حممود، دار الكتب العلمية 

 الرياض. -املشلك من حديث الصحيحني، أليب الفرج ابن اجلوزي، حتقيق د. يلع ابلواب، دار الوطن كشف 
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل،  -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا 

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -سة الرسالة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤس
 (6187) الرقم املوحد:

 غالم خيرج هل اخلراج وَكن أبو بكر يأكل من خراجه -رِض اهلل عنه-أليب بكر الصديق اكن 
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أمسينا »إذا أمىس قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن نيب اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود احلديث:
: « وأمىس امللك هلل، واحلمد هلل، ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل َراُه قال ِفيِهنَّ

َ
هل امللك وهل احلمد وهو ىلع »قال الراوي: أ

خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها، وأعوذ بك من رش ما يف هذه الليلة ورش ما بعدها، رب لك يشء قدير، ربر أسألك 
، رب أعوذ بك من عذاب يف انلار، وعذاب يف القِّب ، وإذا أصبح قال ذلك أيضا «أعوذ بك من الكسل، وُسوِء الِكَِّبِ

 «.أصبحنا وأصبح امللك هلل»
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عند دخول الصباح واملساء أن يقول هذه األدعية املباركة، فقوهل: )أمسينا وأمىس  -عليه الصالة والسالم-ن هديه اكن م
امللك هلل( أي :دخلنا يف املساء ودام امللك فيه هلل خمتًصا به، )واحلمد هلل( أي: مجيع احلمد هلل، أي: أمسينا وعرفنا فيه أن 

 )وال هلإ إال اهلل( أي: منفرًدا باأللوهية. امللك هلل وأن احلمد هلل ال لغريه،
قوهل: )رب أسألك من خري هذه الليلة( أي ذاتها وعينها )وخري ما فيها( أي: من خري ما ينشأ ويقع وحيدث فيها وخري ما 

 يسكن فيها، )وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها( أي من الليايل وما فيها من رش يلحق ادلين وادلنيا.
وذ بك من الَكَسل( أي اتلثاقل يف الطاعة مع االستطاعة، ويكون ذلك لعدم انبعاث انلفس للخري مع ظهور )امهلل إين أع
 االستطاعة. 

)وسوء الِكَِّب( بمعىن اهلرم واخلرف وكِّب السن املؤدي إىل تساقط بعض القوى وضعفها وهو الرد إىل أرذل العمر؛ ألنه يفوت 
ملا يورثه كِّب السن من ذهاب العقل، واختالط الرأي واتلخبط فيه، والقصور عن  فيه املقصود باحلياة من العلم والعمل،

القيام بالطاعة وغري ذلك مما يسوء احلال، وروي بإساكن ابلاء بمعىن ابلطر أي الطغيان عند انلعمة واتلعاظم ىلع انلاس، 
 )وعذاب القِّب( أي من نفس عذابه أو مما يوجبه.

يف الصباح )قال ذلك( أي: ما يقول يف املساء )أيًضا( أي لكن يقول بدل  -اهلل عليه وسلمصىل -)وإذا أصبح( أي دخل 
"أمسينا وأمىس امللك هلل" )أصبحنا وأصبح امللك هلل( ويبدل ايلوم بالليلة فيقول: امهلل إين أسالك من خري هذا ايلوم، ويذكر 

 الضمائر بعده.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر الصباح واملساءاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 قال فيهن : قال معهن. •
 سوء الِكَِّبِ : املرض واهلرم. •
 املساء.إذا أمىس : دخل يف  •
 أمىس امللك هلل : أي استمر دوام امللك هلل. •
يل وإحيائه خري ما يف هذه الليلة : أي خري الليلة يف ادلين وادلنيا أما ادلنيا فحصول األمن والسالمة، وأما خري اآلخرة فمثل اتلوفيق لقيام الل •

 بالصالة واذلكر.
 الكسل : هو عدم انبعاث انلفس للخري مع القدرة عليه. •

 فوائد احلديث:

إذا أمَس قال: أمسينا وأمَس امللك هلل, واحلمد هلل, ال هلإ إال اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن نيب اهلل 
 وحده ال رشيك هل
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 ىلع هذا اذلكر و مواظبته عليه.-صىل اهلل عليه وسلم -حرص انليب  .1
 استحباب هذا اذلكر يف الصباح واملساء. .2
 واحد ال رشيك هل يف ذاته وال صفاته وال أفعاهل وال يف ملك يشء من خملوقاته. -سبحانه-اهلل  .3
 أن يستعيذ باهلل منهما.الكسل وسوء الكِّب تمنع العبد من الطاعة والشكر؛ ذللك يستحب  .4
 إثبات عذاب القِّب نسأل اهلل العافية. .5
 ينبيغ ىلع العبد االجتهاد يف الطاعة وإحسان العبادة تلحصيل انلجاة يف ادلارين. .6
 جواز إضافة اخلري والرش إىل الليل. .7
 فيه ديلل ىلع وجود انلار وعذابها. .8

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

 بريوت.  -ه، دار ابن كثري، دمشق 1428رياض الصاحلني للنووي .حتقيق ماهر الفحل .ط األوىل 
 ه.1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل آل مبارك، حتقيق: عبد اللعزيز آل محد، دار العاصمة الرياض، ط: االوىل، 

 ه.1407نزهة املتقني، ملجموعة من املؤلفني، مؤسسة الرسالة، ط: الرابعة عرش، 
 ه.1418بهجة انلاظرين، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط: اثلاثلة، 

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد نارص العمار.دار كنوز إشبيليا، الرياض ط: 
 ه.1421اللكم الطيب، بدر ادلين العيِّن، حتقيق خادل املرصي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة اثلانية العلم اهليب يف رشح 

 (3008) الرقم املوحد:
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ْو اَل تََكاُد  -صىل اهلل عليه وسلم-َقاَل: اَكنَْت ناقُة رسوِل اهلِل  -اهلل عنهريض -عن أنس  احلديث:
َ
العْضبَاُء اَل تُْسَبُق، أ

ٌء قٌّ ىلَعَ اهلِل أْن اَل تُْسبَُق، َفَجاَء أْعَرايبٌّ ىلَعَ قَعوٍد هَلُ، فََسَبَقَها، َفَشقَّ َذلَِك ىلَعَ الُْمْسِلِمنَي َحىتَّ َعَرفَُه، َفَقاَل: "حَ  يَْرتَِفَع يَشْ
ْنيَا إاِلَّ وََضَعُه".  ِمَن ادلُّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يرون أنها ال تسبق أو ال تكاد  -ريض اهلل عنهم-العضباء اكن الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث أن ناقة انليب 
صىل اهلل عليه -، فقال انليب -ريض اهلل عنهم- الصحابة تسبق، فجاء هذا األعرايب بقعوده فسبق العضباء، فكأن ذلك شق ىلع

ملا عرف ما يف نفوسهم: "حق ىلع اهلل أال يرتفع يشء من ادلنيا إال وضعه"، فلك ارتفاع يكون يف ادلنيا فإنه البد أن  -وسلم
الوضع يكون عقوبة، يؤول إىل اخنفاض، فإن صحب هذا االرتفاع ارتفاع يف انلفوس وتعاظم فإن الوضع إيله أرسع؛ ألن 

أما إذا لم يصحبه يشء فإنه البد أن يرجع ويوضع، ويف قوهل عليه الصالة والسالم: "من ادلنيا" ديلل ىلع أن ما ارتفع من أمور 
 -عز وجل-اآلخرة فإنه ال يضعه اهلل، فقوهل: )يرفع اهلل اذلين آمنوا منكم واذلين أوتوا العلم درجات(، فهؤالء ال يضعهم اهلل 

 داموا ىلع وصف العلم واإليمان، فإنه ال يمكن أن يضعهم اهلل، بل يرفع هلم اذلكر، ويرفع درجاتهم يف اآلخرة.ما 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 ابلخاري بنحوه.رواه  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 .األذن مشقوقة وسلم عليه اهلل صىل الرسول ناقة تكن ولم األذن، شق والعضب ،-وسلم عليه اهلل صىل–العضباء : اسم ناقة رسول اهلل  •
 قعود : الفيتَّ من اإلبل اذلي استحق أن يركب. •
 املشقة.حىت عرفه : عرف أثر  •
 حق : واجب أوجبه اهلل ىلع نفسه. •
 وضعه : خفضه وأسقطه. •

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع اتلواضع، وطرح رداء الكِّبياء. .1
 اإلعالم بأن أمور ادلنيا ناقصة غري اكملة. .2
 .أصحابه نفوس وتطييب اتلواضع، من -وسلم عليه اهلل صىل–بيان ما اكن عليه الرسول  .3
 للركوب واملسابقة عليها.جواز اختاذ اإلبل  .4

 املصادر واملراجع:
 بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة
 بريوت.-الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريبديلل الفاحلني لطرق رياض 

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، انلارص زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 ه.1422

 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رش

 (6204) الرقم املوحد:

 اكنت ناقة رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم العضباء ال تسبق
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ميت ُمَعاىًف إال »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ُ
لك أ

الُمجاهرين، وإنَّ من الُمَجاهرة أن يعمَل الرجُل بالليل عماًل، ثم يُْصِبح وقد َسرته اهلل عليه، فيقول: يا فالن، َعِملت 
 «.ابَلارحة كذا وكذا، وقد بَات يَْسرُته ربه، وُيصبح يَكشف ِسرْتَ اهلل عنه

 صحيح. رجة احلديث:د
 املعىن اإلمجايل:

، فيصبح وخيِّب بها انلاس، -عز وجل-لك املسلمني قد اعفاهم اهلل إال من فضح نفسه بأن يعمل املعصية بالليل فيسرته اهلل 
 فاهلل يسرته وهو يفضح نفسه.

___________________________ 
 املعايصالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 معاىف : من العافية أي: ساملون حمفوظون. •
 املجاهرون : املعلنون باملعايص املتحدثون بها ىلع سبيل اتلفاخر. •
 احلديث:فوائد 

 .-تعاىل-قُبح املجاهرة باملعصية بعد سرت اهلل  .1
 اجلهر باملعصية يدل ىلع استخفاف حبق اهلل ورسوهل وصاليح املؤمنني. .2
 ِعظم ذنب املجاهرين اذلين يتقصدون إظهار املعايص. .3
 يف املجاهرة باملعصية إشاعة الفاحشة بني املؤمنني. .4
 بعباده. -تعاىل-ا من سعة رمحة اهلل من سرته اهلل يف ادلنيا سرته يف اآلخرة، وهذ .5
 .-تعاىل-، ويف التسرت مع اتلوبة احلصول ىلع سرت اهلل -عز وجل-يف املجاهرة إغضاب اهلل  .6
 يف اجلهر باملعايص اعتداء ىلع احلرمات العامة واستخفاف بادلين. .7
انلاس وسكونهم والختفاء العايص عن أعني انلاس لظلمة  فيه أن تقييد املعصية يلال خرج خمرج الغالب، فالغالب أن املعايص تقع يلالً لغفلة .8

 الليل.
 املصادر واملراجع:

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  
 ه.1422

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
ورية، مكتبة املؤيد، الطائف اجلمهورية العربية الس -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق  -
 م. 1990 - ـه  1410اململكة العربية السعودية  -
 ه.1425الطبعة الرابعة -بريوت-دار املعرفة -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون شيحا -
 ه1418الطبعة األوىل -ن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار اب -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  -

 (3756) الرقم املوحد:

مِت ُمَعاىَف إال الُمجاهرين
ُ
 لك أ
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 فيه باحلمُد »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ُ
لُكُّ أْمٍر ذي باٍل ال ُيبَْدأ

 «.هلل فهو أْقَطع
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وموعظة ولكمة مهمة وحنو ذلك "ال يبدأ فيه باحلمد هلل"، أفاد احلديث أن "لك أمر ذي بال"، أي: شأن يهتم به رشاعً، من خطبة 
 بمعىن احلمد بأي صيغة اكنت، "فهو أقطع"، أي: ناقص الِّبكة.

 يف مجيع أموره. -عليه الصالة والسالم-واحلديث ضعيف، لكن دلت السنة العملية ىلع أن هذا اكن هديه 
___________________________ 

 واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتالفضائل اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ذي بال : ذي شأن يهتم به. •
 الِّبكة.أقطع : ناقص  •

 فوائد احلديث:
 .-تعاىل-من آداب املسلم أن يبدأ قوهل أو فعله حبمد اهلل  .1
 .تستحب ابلداءة بالبسملة أو احلمد إذا اكن الفعل أو القول مباًحا أو مندوًبا أو واجبًا، ويكره إن اكن مكروًها، وحيرم إن اكن حمرًما .2
 فضل محد اهلل تعاىل وشكره وأنه سبب حلصول الِّبكة. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1399إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة األوىل،  

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب، بريوت.
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني

 سنن ابن ماجه، للحافظ حممد بن يزيد القزويِّن، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية.
 ه.1430، الرياض، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 
ِجْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا  .بريوت – سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السر

 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 م.1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: 

 األوىل، الطبعة بريوت، –السنن الكِّبى، للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة 
 .م 2001 - ـه1421

 (6205) الرقم املوحد:

 باحلمد هلل فهو أقطعلك أمر ذي بال ال يبدأ فيه 
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اٌء، وخرُي »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث: لكُّ بِّن آدم َخطَّ
ائنَِي اتلوابون  «.اخلَطَّ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

االنقياد ملواله يف فعل ما داعه إيله، وترك ما نهاه عنه، لكنه ال خيلو اإلنسان من اخلطيئة، ملا فُطر عليه من الضعف، وعدم 
 تعاىل فتح باب اتلوبة لعباده، وأخِّب أن خري اخلطائني هم املكرثون من اتلوبة.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبةاتلصنيف: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -عنهريض اهلل -أ

 رواه الرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
اء هو املالزم للخطأ. • اء : الرجل اخلطَّ  خطَّ
ابون : اتلواب: العبد الكثري اتلوبة.واتلوبة: يه ترك اذلنب لقبحه وانلدم ىلع ما فرط منه، والعزيمة ىلع ترك  • املعاودة، وتدارك ما أمكنه أن اتلوَّ

 يتدارك من األعمال باإلاعدة.
 فوائد احلديث:

 من شأن ابن آدم اخلطأ والوقوع يف اذلنب. .1
 الواجب ىلع املؤمن إذا تلبس بمعصية أن يبادر باتلوبة. .2

 املصادر واملراجع:
فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد  

 م. 1975 - ـه1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص الطبعة اثلانية، 
 ايب احلليب.سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابل

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة الطبعة  -إلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط مسند ا 
 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 

 م. 2000 - ـه 1412وىل، سنن ادلاريم، عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم، دار املغِّن للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األ
 .1985مشاكة املصابيح، حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلِّبيزي، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة اثلاثلة،  

 ه.1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل 
 م. 2003 - ـه 1423وضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، ت 

األوىل  فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم، الطبعة
 ه.1427

 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، بدون طبعة وبدون تاريخ. -
 ه.1356فيض القدير رشح اجلامع الصغري، املؤلف: عبد الرؤوف املناوي القاهري، املكتبة اتلجارية الكِّبى، مرص، الطبعة األوىل،  -

 (5344) الرقم املوحد:

 اخلطائني اتلوابونلك بِن آدم خطاء, وخري 
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 «.لك معروف صدقة»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ق من ماهل، وهذا يشمل الصدقة الواجبة واملندوبة، فبنيَّ لك معروف يفعله اإلنسان صدقة، والصدقة يه ما يعطيه  املتصدَّ
 أن فعل املعروف هل حكم الصدقة يف األجر واثلواب. -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 

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

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 معروف : املعروف اسم جامع للك ما فيه نفع لآلخرين من قول أو فعل. •
 فوائد احلديث:

 يقوهل من اخلري يكتب هل به صدقة.احلديث يدل ىلع أن الصدقة ال تنحرص فيما أخرجه اإلنسان من ماهل، بل لك يشء يفعله اإلنسان أو  .1
 فيه الرتغيب يف بذل املعروف ولك ما فيه نفع لآلخرين. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط 

ة  مة، الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ  م. 2003 - ـه 1423املكرَّ
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 (5346) الرقم املوحد:

 لك معروف صدقة
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ريض -عنده، فأقبلت فاطمة  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: ُكنَّ أزواُج انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
َب بها، وقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ِطُئ ِمْشيَتُها من ِمْشيَِة رسول اهلل تميش، ما خُتْ  -اهلل عنها شيئًا، فلما رآها رَحَّ

، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماهل، ثم َسارََّها فبكت بُكاًء شديًدا، فلما رأى َجَزَعَها، َسارََّها اثلانية «َمرَْحبًا بابنيت»
ِك رسول اهلل  اِر، ثم أنت َتبِْكنَي! فلما قام رسول  -ىل اهلل عليه وسلمص-فضحكت، فقلُت هلا: َخصَّ َ من بني نسائه بالرِسَّ

فيِْشَ ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-سأتلها: ما قال لك رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ُ
؟ قالت: ما كنت أل

ُه، فلما تويف رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم- قلُت: َعَزْمُت عليك بما يل عليك من احلق،  -سلمصىل اهلل عليه و-رِسَّ
ثِْتِِّن ما قال لك رسول اهلل  يِن يف املرة األوىل فأخِّبين -صىل اهلل عليه وسلم-ملا َحدَّ ؟ فقالت: أما اآلن فنعم، أما حني َسارَّ

َجَل إال قد اقرتب، أن جِّبيل اكن يُعارضه القرآن يف لك سنة مرة أو مرتني، وأنه اعرضه اآلن مرتني، وإين ال أرى 
َ
األ

يِن اثلانية، فقال:  لَُف أنا لك، فبكيت بكايئ اذلي رأيِت، فلما رأى َجَزيِع َسارَّ يا »فاتيق اهلل واصِّبي، فإنه نِْعَم السَّ
 فضحكُت ضحيك اذلي رأيِت.« فاطمة، أما تَرَْضنَي أن تكوين سيدة نساء املؤمنني، أو سيدة نساء هذه األمة؟

 يح.صح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

تعوده  -ريض اهلل عنها-كن عنده ثم جاءت فاطمة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن أزواج انليب  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 
صىل اهلل عليه -أقبلت تميش كأنَّ مشيتها مشية انليب  -ريض اهلل عنها-يف مرضه وشكواه اذلي قُِبض فيه، فذكرت أنَّ فاطمة 

قام إيلها وقبَّلها وأجلسها يف  -ريض اهلل عنها-إذا دخلت عليه بنته فاطمة  -سلمصىل اهلل عليه و-، واكنت اعدته -وسلم
 جملسه، فرحب بها وأجلسها جبانبه. 

بالقول فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها  -ريض اهلل عنها-: أنه أرس إىل فاطمة -ريض اهلل عنها-ثم أخِّبت اعئشة 
 الشديد، أرس إيلها بقول آخر فضحكت.

 به دون نسائه وبكت بسببه. -صىل اهلل عليه وسلم-عن اذلي خصها رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-اعئشة فسأتلها 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-فقالت: لم أكن ألنرش رس رسول اهلل 

ال أن حتدثها بما ق -ريض اهلل عنها-ىلع فاطمة  -ريض اهلل عنها-أقسمت اعئشة  -صىل اهلل عليه وسلم-فلما تويف رسول اهلل 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-هلا الرسول 

 -عليه السالم-فقالت: أما إذا سأتلِّن اآلن فسأحدثك، أما بكايئ حني أرس إيل بالقول يف املرة األوىل، فإنه أخِّبين أن جِّبيل 
ا نذير أن هذ -صىل اهلل عليه وسلم-اكن يدارسه القرآن لك اعم مرة أو مرتني، وأنه دارسه مرتني حينها، وظن رسول اهلل 

بانتهاء مدة حياته، وأمرين باتلقوى والصِّب، وأن ما يرتتب ىلع ذلك من رشف السلف يل يعدل ما قد يبدو من جزع الفراق، 
فبكيت حني رأيتِّن بكيت، فلما رأى حزين الشديد، برشين بأين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة، فضحكت 

 ضحيك اذلي رأيتيه مِّن. 
سيردة نساء أهل اجلنة، ومع ذلك فقد اختلفت الروايات  -ريض اهلل عنها-فجاء هذا احلديث مبيرنًا ذلك بكونها وأما ضحكها 

 فيما سارها به ثانيا وضحكها ذللك ىلع أقوال:
 أنه إخبار إيَّاها بأنها أول أهله حلوقا به. .1
 هله حلوقا به مضموما إىل األول وهو الراجح. أنه إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل اجلنة، وجعل كونها أول أ  .2

تميش, ما ختطئ مشيتها  -رِض اهلل عنها-عنده, فأقبلت فاطمة  -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب كن أزواج 
 شيًئا -صَّل اهلل عليه وسلم-من مشية رسول اهلل 
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أنه قال لفاطمة إنَّ جِّبيل أخِّبين أنه ليس امرأة من نساء املسلمني أعظم ذرية منك فال تكوين أدىن امرأة منهن  .3
 صًِّبا.

ع من سؤاهلا لفاطمة  -ريض اهلل عنها-ولكن يبىق قبل ذلك أنَّ حرص اعئشة  ا حصل يف ع -ريض اهلل عنها-ىلع العلم رسَّ مَّ
فيِشَ ىلَعَ رسول اهلل 

ُ
ه"، وهو الشاهد  -صىل اهلل عليه وسلم-الرسار، فما اكن من بنت رسول اهلل إال أن قالت: "َما ُكنُت أِل رِسَّ

 أخِّبتها من أمر الرسار. -صىل اهلل عليه وسلم-من احلديث، فلما زال املحذور بموت انليب 
اكنت أول  -عليها السالم-بما سيقع فوقع كما قال، فإنهم اتفقوا ىلع أن فاطمة  -صىل اهلل عليه وسلم-ويف احلديث إخباره 

 .-ريض اهلل عنهن-بعده حىت قبل أزواجه  -صىل اهلل عليه وسلم-من مات من أهل بيت انليب 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهماتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < وفاته صىل اهلل عليه وسلم

 الفضائل. -انلبوة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ماكنًا رحبًا واسًعا.َمرَحبا : أي نزلت  •
ا. •  سارَّها : ألىق إيلها رسًّ
 َجزََعها : خوفها وحزنها. •
ار : ما يُكتم من األمور. •  الرسر
فيِش : أنرش. •

ُ
 أ
 َعَزمت عليك : أقسمت عليك. •
 ُيَعارُضه القرآن : يدارسه القرآن، من املعارضة بمعىن املقابلة. •
مه باملوت من آبا • لَف : سلف اإلنسان: من تقدَّ  ئه وذوي قرابته.السَّ
 األَجل : آخر مدة احلياة. •
 فاتَّيق : املتقون هم:  اذلين اختذوا وقاية من عذاب اهلل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. •

 فوائد احلديث:
 .-ريض اهلل عنها-فضل فاطمة  .1
وأعلمها بأنها أول أهله حلوقا به؛ فاكن ما أخِّب به رسول ابنته بقرب أجله،  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث من دالئل انلبوة؛ فقد أخِّب الرسول  .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 استحباب كتم الرس وعدم إفشائه حىت يزول املانع من ذلك. .3
اهد عرض القرآن ىلع احلفاظ ومدارستهم هل من طرق حفظه وتثبيته؛ فيه سنة متبعة بني أهل القرآن وحفاظه، وذللك ينبيغ ىلع احلافظ أن يتع .4

 حفظه.
 -وقد اكن يعارضه يف لك سنة مرة -استدل بمعارضة جِّبيل هل القرآن مرتني -صىل اهلل عليه وسلم-جواز االستدالل بالقرائن؛ فإن رسول اهلل  .5

 ىلع قرب األجل ودنو يوم الرحيل.
 تقديم املؤانسة قبل اإلخبار باألمر. .6
 دود وشق اجليوب؛ ألنه رمحة جعلها اهلل يف قلب عبده املؤمن.جواز ابلاكء اخلايل من الرصاخ والعويل وانلياحة ولطم اخل .7
 حال املؤمن الصِّب عند املصيبة، وابلعد عن الفخر والعجب بانلفس عند انلعمة. .8
 أن جزاء الصِّب ىلع قدر عظم املصيبة. .9
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415اجلوزي، ادلمام، ، دار ابن 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1428ي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هاد4رياض الصاحلني، ط
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1قيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حت

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ه.1407ة، ، مؤسسة الرسال14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 1379بريوت،  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، انلارش: دار املعرفة 
 ه.1422رشح العقيدة الواسطية، البن عثيمني، دار ابن اجلوزي،  الطبعة السابعة، 

 (3139) الرقم املوحد:
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 جلس أحدنا حيث ينتيه. -صىل اهلل عليه وسلم-قال:كنا إذا أتينا انليب  -ريض اهلل عنه-عن جابر بن سمرة  احلديث:
 صحيح لغريه. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، حيث اكنوا إذا جاء أحدهم جملس -صىل اهلل عليه وسلم-يف جملس انليب  -عنهمريض اهلل -احلديث فيه بيان أدب الصحابة 
جلس حيث انتىه به املجلس سواء اكن يف صدر املحل أو أسفله، فاإلنسان إذا دخل ىلع مجاعة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

أو اكن قد ترك هل ماكن يف صدر املجلس جيلس حيث ينتيه به املجلس، وال يتقدم إىل صدر املجلس إال إذا آثره أحد بماكنه 
صىل اهلل -فال بأس، وأما أن يشق املجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا يف صدر املجلس، فهذا خالف هدي انليب 

 ، وهو يدل ىلع أن اإلنسان عنده يشء من الكِّبياء واإلعجاب بانلفس.-ريض اهلل عنهم-وهدي أصحابه  -عليه وسلم
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واملجالساتلصنيف: 
 السالم. -االستئذان موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن سمرة  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 استحباب األدب يف املجالس. .1
 يفعله. -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب اجللوس حيث ينتيه به املجلس، سواء اكن يف صدر املحل أو أسفله، كما اكن  .2
 ىلع القادم أن جيلس حيث جيد فرااغ إال ما خصص ألحد أو ُحِجَز املاكن لعذر طرأ ىلع صاحبه. .3
 يلجلس ماكنه.ال يطلب قيام أحد من جملسه  .4
 ال ينبيغ للقادم الوقوف ىلع رأس احللقة أو املجلس ينتظر َمن يقوم هل، كما يفعل بعض اجلبابرة من الرؤساء. .5
 جيوز ملن وجد فرجة يف املجلس أن يتخطى ليسد اخللل ما لم يؤذ، فإن خيش فالواجب يف حقه اجللوس حيث ينتيه به املجلس. .6
 .-صىل اهلل عليه وسلم-جمالسة انليب ىلع  -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .7

 املصادر واملراجع:
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  - 
ِجْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا  -  .بريوت –سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السر
نية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلا -

 ه.   1395
تلوزيع، الرياض، تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز انلجدي، املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش وا -

 م.2002 - ـه1423الطبعة: األوىل، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  -
: الطبعة، بلنان –ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد ابلكري، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، بريوت  -

 .م2004 - ـه1425 الرابعة،
لكية العلوم  -رياض الصاحلني، أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، تعليق وحتقيق: ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس قسم احلديث  -

 م.2007 - ـه1428لطبعة: األوىل، اإلسالمية، جامعة األنبار، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق، بريوت، ا
 الرياض. -السلسلة الصحيحة، املؤلف: حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف  -
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، السعودية، الطبعة األوىل، -

 (3253) الرقم املوحد:

 جلس أحدنا حيث ينتْه -صَّل اهلل عليه وسلم-كنا إذا أتينا انليب 
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نَا، َوإَِذا نََزنْلَا َسبَّْحَنا.   -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث: ْ  َقاَل: ُكنَّا إَِذا َصِعْدنَا َكِّبَّ
ُوا، َوِإَذا َهَبُطوا  -صىل اهلل عليه وسلم-قاَل: اكَن انليبُّ  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  وجيُوُشُه ِإَذا َعلَوا اثلَّنَايَا َكِّبَّ

 َسبَُّحوا.
 صحيحان. احلديث:درجة 

 املعىن اإلمجايل:
مناسبة اتلكبري عند الصعود إىل املاكن املرتفع أن االستعالء واالرتفاع حمبوب للنفوس ملا فيه من استشعار الكِّبياء، فيستعظم 

ع أن يذكر ، فرشع ملن تلبس باالرتفا-عز وجل-نفسه فذلا يقول: اهلل أكِّب، يعِّن: يرد نفسه إىل االستصغار، أما كِّبياء اهلل 
كِّبياء اهلل تعاىل، وأنه أكِّب من لك يشء، فيكِّبه ليشكر هل ذلك، فزييده من فضله، ومناسبة التسبيح عند اهلبوط لكون 

حني سبح  -عليه السالم-املاكن املنخفض حمل ضيق فيرشع فيه التسبيح؛ ألنه من أسباب الفرج، كما وقع يف قصة يونس 
أيضاً سفول ودنو وذل، فيقول: سبحان اهلل، يعِّن: أنزه اهلل سبحانه وتعاىل عن السفول  يف الظلمات فنيج من الغم، والزنول

 والزنول؛ ألنه سبحانه وتعاىل فوق لك يشء.
كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكِّب، وعند نزوهلا املطار تسبح؛ ألنه ال فرق بني الصعود يف اهلواء، والزنول منه، أو ىلع األرض، 

 املوفق.واهلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضة

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر 

 رواه ابلخاري. -ريض اهلل عنه-جابر  حديث اتلخريج:
 رواه أبو داود. -ريض اهلل عنهما-حديث ابن عمر 

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اثلنايا : مجع ثنية، وهو الطريق يف اجلبل. •
 فوائد احلديث:

 استحباب اتلكبري عند الصعود، والتسبيح عند الزنول يف السفر. .1
 يف لك األحوال. -تعاىل-اهلل استحباب ذكر  .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 

 ه.1418بريوت، الطبعة األوىل، -وغريه، دار ابن حزمسنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 .ه1422

 ه.1423الكويت، الطبعة األوىل، -صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، غراس
 بريوت.-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة

 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -ز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنو
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 (6206) الرقم املوحد:

 كنا إذا صعدنا كِّبنا, وإذا نزنلا سبحنا
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نَبِ ،  -صىل اهلل عليه وسلم-يف حديثه الطويل: كنا نََرَفُع للنيب  -ريض اهلل عنه-عن الِمْقَداُد  احلديث:
نَِصيبَُه من اللَّ

َفَسلََّم كما اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-َفييَِجُء من الليل، فَيَُسلرُم تسليما ال يُوِقُظ نائما، ويُْسِمُع ايلَْقَظاَن، فجاء انليب 
 يَُسلرُم.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-صىل اهلل عليه وسلم-اللَّنب يرفعون نصيبه بعد أن حيلبوا الشاة ويرشبوا نصيبهم من  -ريض اهلل عنهم-اكن املقداد ومن معه 
إذا جاءهم من الليل وهم نيام سلَّم عليهم تسليًما بصوت متوسط بني أقل  -صىل اهلل عليه وسلم-، حىت يأيت ليرشبه، فاكن 

 اجلهر وما فوقه، حبيث ال يوقظ نائما، ويف نفس الوقت يسمع ايلقظان منهم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذاناتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-املقداد بن األسود  راوي احلديث:

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

 فوائد احلديث:
 ايلقظان وال يوقظ انلائم.مرشوعية السالم ىلع قوم فيهم نيام، ولكن السنة أال يرفع صوته حبيث يسمع  .1
 مرشوعية حفظ الطعام للغائب. .2
 جواز ادلخول ىلع األهل يلاًل إذا لم يكن يف سفر. .3
 وأصحابه. -صىل اهلل عليه وسلم-بيان الشدة والضيق اذلي اكن يعيشه انليب  .4
 وتعليمه آداب التسليم. -صىل اهلل عليه وسلم-بيان لعظيم خلق رسول  .5
 ألصحابه، فإنه اكن خيالط الصغري والكبري ال كما هو حال كثري من عظماء ايلوم. -ه وسلمصىل اهلل علي-تواضع انليب  .6

 املصادر واملراجع:
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب - 
 ه.1430الطبعة األوىل -العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض  -
 .ه1356 األوىل،: الطبعة-مرص –املكتبة اتلجارية الكِّبى -فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد الرؤوف املناوي القاهري  -

 (3757) الرقم املوحد:

نَبِ , َفَييِجُء من الليل, فَيَُسلرُم تسليما ال يُوقُِظ نائما,  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنا نََرَفُع للنيب 
نَِصيَبُه من اللَّ

 ويسمع ايلََقَظانَ 
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وََعلَيِْه بُْرد ََنَْراينٌّ َغِليُظ  -صىل اهلل عليه وسلم-قَاَل: ُكنُْت أميش َمَع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
َوَقْد أثََّرْت  -صىل اهلل عليه وسلم-احلَاِشيَِة، فأْدَرَكُه أْعَرايِب َفَجبَذُه بِرَِدائِِه َجبَْذة َشديدة، َفَنَظْرُت ِإىَل َصْفَحِة اَعتِِق انلَّيبر 

ِة َجبَْذتِه، ُثمَّ َقاَل: يَا َمَر هَلُ  بَِها َحاِشيَة الررَداِء ِمْن ِشدَّ
َ
ي ِعنَْدَك. فَاتَلَفَت ِإيَلِْه، فََضِحَك ُثمَّ أ ِ ُد، ُمر يِل ِمْن َماِل اهلِل اذلَّ حُمَمَّ

 بَِعَطاٍء.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ي أخِّب أنس ريض اهلل عنه فقال: )كنت أميش مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعليه برد( أي: ثوب خمطط  )َنراين(: أ
منسوب إىل َنران بدل بايلمن، )غليظ احلاشية( أي: الطرف )فأدركه أعرايب( أي حلقه )فجبذه( أي: فجذب األعرايب انليب 

 صىل اهلل عليه وسلم "بردائه جبذة شديدة".
صفحته. قال أنس: فنظرت إىل صفحة اعتق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(: وهو موضع من املنكب )قد أثرت بها( أي: يف 

)حاشية الرداء من شدة جبذته( ثم قال األعرايب:) يا حممد(! والظاهر أنه اكن من املؤلفة، فذللك فعل ما فعله، ثم خاطبه 
باسمه قائال ىلع وجه العنف مقاباًل بلحر اللطف )مر يل( أي: مر والكءك بأن يعطوا يل أو مر بالعطاء ألجيل )من مال اهلل 

ع لك يف إعطائك، كما رصح يف رواية حيث قال: "ال من مالك وال من مال أبيك". قيل: املراد اذلي عندك( أي من غري صني
به مال الزاكة، فإنه اكن يرصف بعضه إىل املؤلفة، )فاتلفت إيله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( فنظر إيله تعجبا )فضحك( 

 أي تلطفا )ثم أمر هل بعطاء(.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رفقه صىل اهلل عليه وسلم
 اخلمس. -املناقب  -اللباس  -الزاكة خرى: موضواعت احلديث الفرعية األ

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

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

 معاين املفردات:
 برد : ثوب خمطط. •
 َنراين : منسوب إىل َنران بدلة من بالد ايلمن. •
 غليظ احلاشية : غليظ الطرف واجلانب. •
 جذبه.جبذه :  •
 صفحة : جانب. •
 اعتق : ما بني الكتف والعنق. •
 بعطاء : بمال. •

 فوائد احلديث:
 غلظة األعراب وجالفتهم يف املعاملة. .1
 مزيد حسن خلقه صىل اهلل عليه وسلم وصِّبه ىلع سوء أدب هذا األعرايب. .2
 استحباب مقابلة اإلساءة باإلحسان، وعدم مقابلة اإلساءة بمثلها. .3
 وطن نفسه ىلع حتمل مثل هذه املاكره.جيب ىلع ادلاعية أن ي .4
 يستحب لدلايع أن يطيب قلب املخطئ وال يعنفه؛ ألن ذلك أنفع يف نصحه، وأرىج لرجوعه إىل احلق. .5

وعليه برد جنراين غليظ احلاشية, فأدركه أعرايب فجبذه  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنت أميش مع رسول اهلل 
 بردائه جبذة شديدة
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 بيان أن األنبياء أشد انلاس بالء وابتالء ثم أتباعهم األمثل فاألمثل. .6
 وجوب الصِّب وحتمل األذى يف سبيل اهلل. .7
 ان.استحباب مقابلة اإلساءة باإلحس .8
 كمال خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم. .9

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  

 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ه .1407ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرشة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من 

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق، دار الكتاب العريب.
 ه .1430كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 

 ه. 1423انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة ، الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ، دار مدار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة : 
 (4940) الرقم املوحد:
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نِزع يف  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-قال: ))ُكنت مع انليبَّ  -ريض اهلل عنه-عن املغرية بن شعبة  احلديث:
َ
َسَفر، فأْهَويت أِل

يه، فقال: َدْعُهما؛ فإِينر أدَخلُتُهما َطاِهَرتنَي، َفَمَسح عليهما((.  ُخفَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-، فلما رشع انليب -وهو سفره يف غزوة تبوك-يف أحد أسفاره  -صىل اهلل عليه وسلم-مع انليب  -ريض اهلل عنه-اكن املغرية 
 -صىل اهلل عليه وسلم-يف الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى املغرية إىل خيف انليب  -اهلل عليه وسلمصىل 

اتركهما وال تزنعهما، فإين أدخلت رجيل يف اخلفني وأنا ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-يلزنعهما؛ لغسل الرجلني، فقال انليب 
  خفيه بدل غسل رجليه.ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-طهارة، فمسح انليب 

 وكذلك اجلوارب وحنوها تأخذ حكم اخلفني.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني وحنوهما

 -اهلل عنهريض -املغرية بن شعبة   راوي احلديث:
 متفق عليه، واللفظ للبخاري. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 مع انليبَّ : يف صحبته ومعيته. •
 يف سفر : هو سفره إىل غزوة تبوك يف رجب سنة تسع من اهلجرة. •
ْهَويْت : مددت يدي؛ إلخراج اخلفني من رجليه لغسلهما. •

َ
 فأ
نْزع :  •

َ
 ألخلع.أل
يه : اخلف: هو ما يلبس ىلع القدم ساتًرا هلا من جدل. •  ُخفَّ
 َدْعُهما : اتركهما، أي: القدمني أو اخلفني. •
ْدَخلْتُُهما : القدمني. •

َ
 أ
َمرَّ يده ىلع اخلفني مبلولة باملاء. •

َ
 َفَمَسح عليهما : أ

 فوائد احلديث:
 الة الفجر.جاء يف بعض روايات هذا احلديث أنَّ ذلك يف غزوة تبوك يف ص .1
 استحباب خدمة العلماء والفضالء. .2
 .-صىل اهلل عليه وسلم-خبدمة انليب  -ريض اهلل عنه-فضيلة املغرية  .3
 جواز االستعانة بالغري يف الطهارة، كإحضار املاء والصب ىلع املتطهر، وحنو ذلك. .4
 أىلع اخلف دون أسفله كما جاء يف اآلثار.مرشوعية املسح ىلع اخلفني عند الوضوء، واملسح يكون مرة واحدة بايلد ويكون ىلع  .5
 يقاس ىلع اخلفني لك ما يسرت الرجلني من اجلوارب وغريها، فيجوز املسح عليهما. .6
 املسح عليهما ملن اكن البًسا هلما أفضل من خلعهما وغسل الرجل، وهذا من كمال ادلين اإلساليم ويرس أحاكمه. .7
 يكون متوضئًا قبل إدخال رجليه يف اخلف.اشرتاط الطهارة للمسح ىلع اخلفني، وذلك بأن  .8
وتعليمه، حيث منع املغرية من خلعهما، وبنيَّ هل السبب: أنه أدخلهما طاهرتني؛ تلطمنئ نفسه،  -صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .9

 ويعرف احلكم.

يف سفر, فأهويت ألنزع خفيه, فقال: دعهما؛ فإين أدخلتهما  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنت مع انليب 
 طاهرتني, فمسح عليهما
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 املصادر واملراجع:
البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن  

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

 ه.1381د األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حمم
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 

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

 (3014) الرقم املوحد:
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عند نفر من املجوس؛ فيجء بَفالُوَذٍج ىلع  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن سريين، قال: كنت مع أنس بن مالك  احلديث:
 إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل هل: حوهل، فحوهل ىلع إناء من َخلَنٍْج ويجء به فأكله.

 قال انلووي: بإسناد حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عند قوم من املجوس فيجء هل بنوع من احللوى اسمه الفالوذج ىلع إناء من فضة فلم  -ريض اهلل عنه-اكن أنس بن مالك 
 يأكله، فحولوه هل ىلع إناء من خشب فأكله.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 الطهارة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -رمحه اهلل-أنس بن سريين  راوي احلديث:
 رواه ابليهيق. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فالوذج. : نوع من احللوى. •
 خلنج : شجرة بني صفرة ومحرة تتخذ من خشبة األواين. •
 الرجال خاصة ما بني اثلالثة إىل العرشة.نفر. : اسم يقع ىلع مجاعة من  •

 فوائد احلديث:
 الطعام احلالل املوضوع يف صحاف اذلهب والفضة ال حيرم بذاته وإنما حيرم األكل فيها، فإذا حول إىل آنية أخرى؛ فال بأس به. .1
 من ديع إىل طعام يف آنية منيه عنها؛ فال جيوز هل األكل حىت يوضع يف إناء غريه. .2
 املسلم إذا علم حكما رشعيا انقاد هل وطبقه. .3
 االبتعاد عن الرتفه والتشبه بالكفار يف املأكل واملرشب وامللبس. .4

 املصادر واملراجع:
 عطا. م، حتقيق حممد عبد القادر 2003 - ـه1424بلنات الطبعة: اثلاثلة،  -سنن ابليهيق الكِّبى، أمحد بن احلسني ابليهيق،  دار الكتب العلمية، بريوت  

الة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس
 ه.1407ط: الرابعة عرش

 رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني.
 حممد يلع بن حممد عالن.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف 

 ه.1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

 شؤون اإلسالمية بدولة قطر.رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف وال
 تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك.

 (6372) الرقم املوحد:

 عند نفر من املجوس؛ فيجء بفالوذج ىلع إناء من فضة, فلم يأكله -رِض اهلل عنه-كنت مع أنس بن مالك 
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ْن يرَْشََب الرجُل قَائًِما. -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليبر  -ريض اهلل عنه-عن أنٍس  احلديث:
َ
نَُّه َنىَه أ

َ
 : أ

رَشُّ 
َ
ْكُل؟ قال: ذلك أ

َ
ْخبَُث.  -قال َقَتاَدُة: فقلنا ألنٍس: فاأل

َ
 أو أ

نَّ انليبَّ 
َ
ِْب  -صىل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: أ  قائًما.زََجَر عن الرشُّ

َحٌد منكم قَائًِما، فمن نَِِسَ فَلْيَْسَتِقئْ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
َ
َبنَّ أ  «.اَل يرَْشَ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: -رمحه اهلل-السدويسعن الرشب قائما، فقال قتادة بن داعمة  -صىل اهلل عليه وسلم-: نىه انليب -ريض اهلل عنه-قال أنس 
 فما حكم األكل قائما؟ أمنيه عنه اكلرشاب، فقال أنس: هو أوىل بذلك، فهو أرش وأخبث. -ريض اهلل عنه-فقلنا ألنس 

 من الرشب قائما. -صىل اهلل عليه وسلم-منع انليب 
استحبابا، وإال فال إثم  أن يرشب أحد قائما، فمن نِس وفعل ذلك فليخرج ما يف جوفه -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 

 عليه؛ ألن الرشب قائما مكروه وليس بمحرم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 باب يف األكل قائما.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر  راوي احلديث:
نَس بن مالك 

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 حديث أنس ريض اهلل عنه: رواه مسلم. اتلخريج:
 حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: رواه مسلم.

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فاألكل : أي: األكل قائما، كيف هو؟ أمنيهٌّ عنه اكلرشب قائما؟ •
 أي: أوىل بانليه من الرشب قائما.أرش وأخبث :  •
 زجر : أي: منع. •
 نِس : أي: ترك. •
 فليستقئ : أي: فليخرج من جوفه ما رشبه قائما. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن الرشب قائما، وأن األكل كذلك أشد كراهة. .1
 يستحب ملن رشب قائما أن يتقيأ ما رشبه؛ زجرا نلفسه عن خمالفة السنة. .2

 واملراجع:املصادر 
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

 م.1987 -ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (5450) الرقم املوحد:

َحٌد منكم قَائًِما, فمن نيَِسَ فَلْيَْسَتِقئْ 
َ
َبنَّ أ  اَل يرَْشَ
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ِريِق »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: يُْت رَُجاًل َيتََقلَُّب يف اجلنِة يف َشَجَرٍة َقَطَعَها ِمْن َظْهِر الطَّ
َ
لََقْد َرأ

 «. اَكنْت تُؤِْذي املسلمنيَ 
حَنرنَيَّ َهَذا »ويف رواية: 

ُ
ْدِخَل اجلَنَّةَ َمَرَّ رَُجٌل بُِغْصِن َشَجَرٍة ىلَعَ َظْهِر َطِريٍق، فقاَل: واهلِل أل

ُ
 «. َعِن املسلمنَي اَل يُؤِْذيِهْم، فَأ

َرُه َفَشَكَر اهلُل هُل، َفَغَفَر هلُ »ويف رواية:  خَّ
َ
ِريِق فَأ  «.بينما رَُجٌل َيْميِش بَِطِريٍق وََجَد ُغْصَن َشوٍْك ىلَعَ الطَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فضل إزالة األذى عن الطريق، سواء اكن األذى شجرة تؤذي، أو غصن شوك، أو حجرا يعرث هذه األحاديث املذكورة ظاهرة يف 
 به، أو قذرا، أو جيفة وغري ذلك.

 وإماطة األذى عن الطريق من شعب اإليمان كما يف احلديث الصحيح. 
الطريق، اكن انلاس يتأذون أنه رأى رجاًل يرتدد ويتنعم يف اجلنة بسبب شجرة قطعها من ظهر  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخِّب 

 بها، قال انلووي: أي يتنعم يف اجلنة بمالذها بسبب إزالة الشجرة من الطريق وإبعادها عنه 
 قال القاري: وفيه مبالغة ىلع قتل املؤذي وإزاتله بأي وجه يكون.اه
 كما ينبه احلديث ىلع فضيلة لك ما نفع املسلمني وأزال عنهم رضرا.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 الرواية األوىل: رواها مسلم اتلخريج:

 الرواية اثلانية: رواها مسلم
 الرواية اثلاثلة: متفق عليها.

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 يتقلب : يتحول فيها من ماكن آلخر يتنعم بمالذها. •
 يف شجرة : بسبب شجرة. •
 قطعها من ظهر الطريق : أي: عن الطريق، أو ما ظهر منه. •
• . ِزيلَنَّ

ُ
حنني : أل

ُ
 أل
 ال يؤذيهم : أي: إرادة أال يؤذيهم •
 عليه.فشكر اهلل هل : قَِبل عمله ذلك، وأثىن  •

 فوائد احلديث:
 فضل إزالة ما يؤذي انلاس يف مرورهم من الطريق، واحلث ىلع فعل لك ما ينفع املسلمني ويبعد عنهم الُضر. .1
 اإلسالم دين انلظافة ومحاية ابليئة والسالمة العامة. .2

 املصادر واملراجع:
 م.1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملصطىف اخلن وآخرون، نرش: مؤسسة  

 ه1426رشح رياض الصاحلني، ملحمد الصالح العثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 بريوت. -قيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، حت
  ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط

 ه.1425ريوت، ،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، ب4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
 (10099) الرقم املوحد:

يُْت رَُجاًل َيَتَقلَُّب يف اجلنِة يف َشَجَرٍة َقَطَعَها ِمْن َظْهِر 
َ
ِريِق اَكنْت تُْؤِذي املسلمنيَ لََقْد َرأ  الطَّ
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لقد قلت بعدك »: -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: قال يل رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن جويرية بنت احلارث  احلديث:
: سبحان اهلل وحبمده، عدد خلقه  ورضا نفسه َوِزنََة عرشه و ِمَداَد أربع لكمات، لو ُوِزنَْت بما قلت منذ ايلوم لََوَزَنتُْهنَّ

 «.لكماته
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

خرج من عندها حني صىل الصبح ثم رجع ضَح، فوجدها  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنها-ختِّب جويرية 
قاتله لساوتهن يف األجر، أو لرجحت عليهن يف الوزن، ، فأخِّبها أنه قال بعدها أربع لكمات لو قوبلت بما -تعاىل-تذكر اهلل 
بقوهل: "سبحان اهلل وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد لكماته" أي تسبيًحا  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم بينها 

العرش لو اكن حمسوًسا،  كثرًيا يبلغ عدد خلقه، وال يعلم عددهم إال اهلل، وتسبيًحا عظيًما يرضيه سبحانه، وتسبيًحا ثقياًل بزنة
 وتسبيًحا مستمًرا دائًما ال ينفد.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر الصباح واملساءاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنها-جويرية بنت احلارث  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 بعدك : أي بعد خرويج من عندك. •
 لو وزنت : أي لو قوبلت بما قلت من أذاكر. •
 لوزنتهن : أي: لساوتهن يف أجرهن وقابلتهن يف فضلهن، وقيل: لغلبتهن وزادت عليهن يف الوزن. •
 عدد خلقه : أي: تسبيًحا قدر عدد خلقه. •
عنهم من خلقه، من نبيني وصديقني وشهداء وصاحلني.وقيل: أسبحه وأمحده محدا يقع منه  رضا نفسه : أي: أسبحه تسبيًحا بعدد من ريض •

 سبحانه وتعاىل موقع الرضا أو ما يرضاه نلفسه.
 وهو العرش. -تعاىل-زنة عرشه : معناه وزن ما ال يعلم قدر وزنه إال اهلل  •
. واملعىن: وهل -جل وعال-ىن: ما يكتب به اكحلِّب. لكماته: أي الكمه وقوهل مداد لكماته : املداد: بمعىن املدد وهو ما َكرثَّت به اليشء، واملع •

 التسبيح واتلحميد بعدد لكماته اليت لو جعلت ابلحار مداًدا نلفد ابلحر قبل أن تنفد لكمات اهلل.
 فوائد احلديث:

 أن اللفظ القليل قد يغِّن عن اللفظ الكثري. .1
 أن الالكم يتفاضل فبعضه أفضل من بعض. .2
 ينبيغ لإلنسان أن يكرث من هذا اذلكر. .3
 .-عز وجل-إثبات صفة الرضا هلل  .4
 ، وليست انلفس صفة زائدة ىلع اذلات، بل يه اذلات.-تبارك وتعاىل-إطالق انلفس ىلع اهلل  .5
 أن العرش هل جرم وثقل. .6
 لكمات اهلل ال حرص هلا. .7
 هل السنة واجلماعة.يتلكم مىت شاء بما شاء كيف شاء، هذه يه عقيدة أ -سبحانه-أن اهلل  .8

ِ َوحِبَمْ  : ُسْبَحاَن اَّللَّ ْرَبَع لَكَِماٍت لَْو ُوزِنَْت بَِما قُلْت ُمْنُذ ايْلَْوِم لََوَزَنْتُهنَّ
َ
َورَِضا ِدهِ, َعَدَد َخلِْقِه, لََقْد قُلْت َبْعَدك أ

 َنْفِسِه, َوزِنََة َعْرِشِه َوِمَداَد لَكَِماتِهِ 



 

411 
 

 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.
 املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.منحة العالم يف رشح بلوغ 

 فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل.
 (5508) الرقم املوحد:
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تََك ِمِّنر »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود  احلديث: مَّ
ُ
رْسَِي يب، فقال: يا حممد أقِْرىء أ

ُ
لَِقيُْت إبراهيم يللة أ

َبة، َعْذبَُة املاء، وأنها ِقيَعاٌن وأن ِغراَسها: ُسبَْحان اهلل، واحلمد هلل، ْخِِّبُْهم أن اجلنَّة َطيَّبَُة الرتُّ
َ
الم، وأ وال هلإ إال اهلل،  السَّ
 «.واهلل أكِّب
 حسنه الشيخ األبلاين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته، وضعفه يف مشاكة املصابيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنه ليِق إبراهيم عليه السالم يللة اإلرساء واملعراج، وأنه أخِّبه، أن ُيبَلرغ وُيوَِصل السالم  -صىل اهلل عليه وسلم-خيِّب انليب 
َبة، أي  الرتاب، وجاء يف أحاديث أخرى أن تربتها الزعفران، -صىل اهلل عليه وسلم-ألمته  ، وأن خُيِّبهم بأن اجلنَّة َطيَّبَُة الرتُّ

عن اجلنة فقال : "...وترتبها  -صىل اهلل عليه و سلم-انليب  -ريض اهلل عنهم-كما يف رواية الرتمذي عندما سأل الصحابة 
 ن".الزعفران" وعند أمحد: "وتربتها الَورْس والزعفرا

[ أي: غري متغري بملوحة 15: )أنهار من ماء غري آسن( ]حممد: -تعاىل-"َعْذبَُة املاء" أي أن ماءها عذب حلو الطعم، كما قال 
 وال غريها.

َبة َعْذبة املاء، اكن الغراس أطيب ال سيما، والغرس حيصل باللكمات الطيبات، وهن ابلاقيات  فإذا اكنت اجلنة طيبة الرتُّ
 الصاحلات.

 أنها ِقيَعاٌن" مجع قاع، وهو املاكن الواسع املستوي من األرض."و
 "وأن ِغراَسها" أي أن ما يُغرس يف تلك القيعان.

"سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال هلإ إال اهلل، واهلل أكِّب" واملعىن: أن ِغراَسها اللكمات الطيبات: التسبيح، واتلحميد، واتلهليل، 
 و هلَّلَه ُغرست هل خنلة يف اجلنة.فلك من َسبَّح اهلل أو محده أ

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكراتلصنيف: 

 السالم. -دالئل انلبوة )املعجزات(  -نعيم اجلنة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 الرتمذي.رواه  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 قيعان : هو املاكن الواسع املستوي من األرض، يعلوه ماء السماء، فيمسكه ويستوي نباته. •
 غراسها : الغراس: ما يغرس من الشجر وحنوه. •

 فوائد احلديث:
 ذكر اهلل سبب دلخول اجلنة. .1
 اهلل؛ كرثت غراسه يف اجلنة.لكما أكرث الَعبْد من ِذْكر  .2
 وصف اجلنة وأنها طيبة الرتبة، واملاء وأن ِذْكَر اهلل تعاىل غراسها. .3
كر لإلكثار من غراس اجلنة. .4  احلث ىلع مداومة اذلر
 إثبات معجزة اإلرساء واملعراج. .5
 .-عليه الصالة والسالمُ -فضل األمة اإلسالمية املرحومة؛ حيث بَلََّغها السالَم إبراهيُم  .6
 ثبات اجلنة وأنها موجودة اآلن.إ .7
 .-تعاىل-يف إكثار من ذكر اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أمة حممد  -عليه السالم-ترغيب إبراهيم  .8

بَ  َبُة الرتُّ ْخِِّبُْهم أن اجلنَّة َطير
َ
الم, وأ َتَك ِمِنر السَّ مَّ

ُ
ْْسَِي يب, فقال: يا حممد أْقرِىء أ

ُ
ة, َعْذبَُة لَِقْيُت إبراهيم يللة أ

 املاء, وأنها قِيَعاٌن وأن ِغراَسها: ُسْبَحان اهلل, واحلمد هلل, وال هلإ إال اهلل, واهلل أكِّب
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 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه. 1395، مرص، 2حممد شاكر، وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، طجامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد 
 ه. 1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 ه. 1428دمشق، بريوت، ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط

 ه.1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط
 ه.1417ميد هنداوي، مكتبة ابلاز، مكة، الاكشف عن حقائق السنن )رشح املشاكة( للطييب، حتقيق: عبد احل

 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
 ه.1985بريوت،  -، املكتب اإلساليم 3مشاكة املصابيح للتِّبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط

 ه. 1404بنارس اهلند،  -اجلامعة السلفية  -املصابيح للمباركفوري، الطبعة: اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  مراعة املفاتيح رشح مشاكة
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 (3791) الرقم املوحد:
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 «.ليس يشٌء أكرَم ىلع اهلل من ادلاعء»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اخللق من أجلها، فادلاعء يدل ىلع قدرة  -تعاىل-والعبادة يه اليت خلق اهلل )ليس يشء أكرم ىلع اهلل من ادلاعء( ألنه عبادة، 
 .-جل وعال-اهلل وىلع سعة علمه، وىلع عجز ادلايع واحتياجه، ألجل هذا اكن ادلاعء من أكرم األشياء ىلع اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل ادلاعءاتلصنيف: 

 اتلفسري. -اتلوحيد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أكرم : أىلع قدًرا. •
 فوائد احلديث:

 .-تعاىل-أفضل وأكرم األمور ىلع اهلل فضل ادلاعء وأنه من  .1
 .-تعاىل-احلث ىلع ادلاعء، واحلرص عليه؛ ألنه من أكرم األشياء ىلع اهلل  .2

 املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، ط رشكة مكتبة  

 مرص. - ابلايب احلليب ومطبعة مصطىف
فيصل عيىس ابلايب  -سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الكتب العربية 

 احلليب.
 صحيح اجلامع الصغري وزيادته، ملحمد نارص ادلين األبلاين، ط املكتب اإلساليم.

 بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.توضيح األحاكم من 
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.

 بد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للشيخ صالح الفوزان بن ع 
 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.
 (5509) الرقم املوحد:

اَعءِ  ْكَرَم ىلَعَ اهللِ ِمَن ادلُّ
َ
ٌء أ  لَيَْس يَشْ
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، «للعبد اململوك املصلح أجران»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 ألحببت أن أموت وأنا مملوك.واذلي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج، وبِرُّ أيم، 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث: أي إذا أصلح العبد حاهل مع سيده؛ بأن قام بما وجب عليه من طاعته فيما يأمره به باملعروف وقام حبق اهلل 
 تعاىل من أداء الواجبات واجتناب املنهيات، فإن هل األجر مرتني يوم القيامة.

 األول: أجر قيامه حبق سيده فيما وجب عليه.
 اثلاين: أجر القيام حبق اهلل تعاىل فيما افرتضه اهلل عليه.

بعد رواية احلديث: أقسم باهلل أنه لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج وبرُّ أمه، تلمىن أن يكون  -ريض اهلل عنه-و أبو هريرة 
 عبداً مملواًك.

جلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن العبد ليس هل اخلروج للجهاد، إال بإذن سيده وقد يمنعه حلاجته أو إال أن اذلي يمنعه من ذلك: ا
 خوف هالكه.

 ولوال احلج تلمىن أن يكون عبداً مملواكً؛ ألن العبد ليس هل اخلروج للحج إال بإذن سيده، فقد يمنعه من احلج حلاجته إيله. 
ومما يمنعه من تمِّن العبودية، بِرُّ أمه وطاعتها؛ فإن طاعة السيد مقدمة ىلع طاعة وادلته وحقه أوكد من حقها؛ ألن لكَّ منافعه 

 رصف املطلق، وهذا مما قد يمنعه من القيام ىلع أمه وبرها وطاعتها.مملوكة لسيده، فله اتل
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادليناتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < فضل احلج والعمرة

 اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 املصلح : من الصالح وهو إحسان العبادة وانلصح للسيد، ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من اخلدمة وغريها. •

 فوائد احلديث:
 الفضل للعبد املوصوف بتلك الصفة، ملا يدخل عليه من مشقة الرق.مزيد  .1
 فضيلة اجلهاد واحلج وبر الوادلين، وخاصة األم. .2
 العبد ال جهاد عليه وال حج، وإن صح ذلك منه. .3
 الصالح يشمل إحسان العبد وانلصح لسيده. .4

 املصادر واملراجع:
 ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زك - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407ة الرابعة عرش، بريوت، الطبع-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 ه.1430الطبعة األوىل -إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز 
 (3792) الرقم املوحد:

 لِلَْعْبِد الَمْملُوِك الُمْصلِِح أْجرَان
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ال آُكُل وأنا »قال: كنُت عند انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال لرجل عنده:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُجَحيَْفة  احلديث:
 «.ُمتَِّكئ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

لم يكن من  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيِّب أبو جحيفة وهب بن عبد اهلل السوايئ 
األرض ويعتمد هديه أن يأكل متكئًا، بأن يعتمد ىلع أحد جنبيه بمتكإ من وسادة أو غريها، أو بأن يضع إحدى يديه ىلع 

يتوىق هذه اجللسة، ألن هذه اهليئة تستديع كرثة األكل اذلي يوجب اثلقل وعدم  -عليه الصالة والسالم-عليها، بل اكن 
النشاط، وملا يرتتب عليها من املضار اجلسمية؛ ألنه إذا أكل متكئًا يكون جمرى الطعام متماياًل ليس مستقيًما، فال يكون 

 ر من ذلك، كما أن االتكاء أثناء األكل من اهليئات اليت تدل ىلع الكِّب وتنايف اتلواضع.ىلع طبيعته فربما حصل رض
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
وايئ  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو ُجحيفة وَْهُب بن عبد اهلل السُّ

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

 معاين املفردات:
 متَِّكئ : االترَكاًء: امليل يف القعود معتمًدا ىلع أحد الشقني، أو بأن يعتمد ىلع يده اليرسى من األرض. •

 فوائد احلديث:
 لم يكن من هديه األكل وهو متكئ. -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1
 اهليئة تكره عند األكل ملا فيها من استداعء كرثة األكل اذلي يوجب اثلقل وعدم النشاط، وملا يرتتب عليها من املضار اجلسمية.أن هذه  .2
 أنها من اهليئات اليت تدل ىلع الكِّب. .3

 املصادر واملراجع:
 ه1422انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص،  

 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
مة الطبعة: اخلاِمَسة، توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة   - ـه 1423األسدي، مكة املكرَّ

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

م إرساء بنت عرفة، طفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صب
ُ
، املكتبة 1يح بن حممد رمضان، وأ

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

ب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، أبو عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذي
 ه 1415ريوت، الطبعة: اثلانية، ب –عبد الرمحن، رشف احلق، الصدييق، العظيم آبادي، دار الكتب العلمية 

 م 2014 - ـه 1435العربية السعودية الطبعة: األوىل،  اململكة -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -

 (58119) الرقم املوحد:

 ال آكل وأنا متكئ
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ُكوا انلار يف بيوتكم حني تنامون»مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث:  «.ال ترَْتُ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ته عن انلوم قبل إطفاء انلار اليت أوقدوها. -صىل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: أن انليب   ينىه أمَّ
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب انلوم واالستيقاظاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 حني تنامون : إذا جاء وقت نومكم. •
 احلديث:فوائد 

اج، أم لال .1 ستدفاء، كراهية ترك انلار مشتعلة حال انلوم؛ ألن ذلك ربما يؤدي إىل االحرتاق، سواء اكنت انلار لإلضاءة ،اكملصباح والشمعة والرسر
 اكملدفأة واملوقِد وغريها، وتنتيف الكراهة إذا اكنت العاقبة مأمونة.

 يكره االشتغال بأمر يُليه عن مراقبة انلار. .2
 املصادر واملراجع:

 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

  ـه  1428، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني
 ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

  ـه    1426العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح
 رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية.

 (8930) الرقم املوحد:

ُكوا انلَّار يف   ُبُيوتُِكم حني َتَناُمونال ترَْتُ
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ال حَتَاَسُدوا، وال َتَناَجُشوا وال »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ال يَِبْع َبْعُضكم ىلع َبيِْع بعٍض، وُكونوا عباَد اهلل إخوانًا، املسلُم أُخو املسلِم ال َيْظِلُمُه وال خَيُْذهُلُ َتبَاَغُضوا، وال تََدابَُروا، و

ر أن حَيِْقَر أَخاه املسلَم، لُكُّ  -ويشري إىل صدره ثالث مرات-وال يَكذبه وال حَيِْقُره، اتلقوى ههنا  حِبَْسِب امِرٍئ من الرشَّ
 «.لِم حراٌم: َدُمُه وَماهُلُ وِعرُْضهُ املسلِم ىلع املس

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

إىل ما جيب علينا معرش املسلمني، بأن نكون متحابني متآلفني  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث يرشدنا انليب الكريم 
األخالق، وتبعدنا عن مساوئها، وتذهب عن قلوبنا ابلغضاء، متعاملني فيما بيننا معاملة حسنة رشعية تهدينا إىل ماكرم 

وجتعل معاملة بعضنا بلعض معاملة سامية خايلة من احلسد، والظلم، والغش وغري ذلك مما يستجلب األذى واتلفرق؛ ألن 
وعرضه، وإنما العز  أذية املسلم ألخيه حرام سواء بمال أو بمعاملة أو بيد أو بلسان، لك املسلم ىلع املسلم حرام دمه وماهل

 والرشف باتلقوى.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 مسلم.رواه  اتلخريج:

 األربعون انلووية. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال حتاسدوا : ال حيسد بعضكم بعًضا، واحلسد: تمِّن زوال نعمة اهلل عزَّ وجل عن الغري. •
 وال تناجشوا : ال يزد بعضكم يف ثمن سلعة ال يريد رشاءها؛ يلخدع بذلك غريه ممن يرغب فيها، وذلك يف ابليع يف املزاد. •
 تباغضوا : ال تتعاطوا أسباب اتلباغض.وال  •
 وال تدابروا : ال يعط أحد منكم أخاه دبره حني يلقاه مقاطعة هل. •
ه وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض : بأن يقول ملن اشرتى سلعة يف مدة اخليار: افسخ هذا ابليع، وأنا أبيعك مثله بأرخص منه ثمنه، أو أجود من •

ر اثلمن بينهما وتراضيا، ولم يبق إال العقد فزييد عليه، أو يعطيه بأنقص، وهذا بعد استقرار اثلمن، أما قبل بثمنه، أو يكون املتبايعان قد تقر
 الرضا فليس حبرام.

ع وحنو ذلك م وكونوا عباد اهلل إخوانا : اكتلعليل ملا تقدم، أي تعاملوا معاملة اإلخوة يف املودة، والرفق والشفقة واملالطفة، واتلعاون يف اخلري، •
 صفاء القلوب.

 املسلم أخو املسلم : ألنه جيمعهما دين واحد، قال تعاىل: }إنما املؤمنون أخوة{. •
 ال يظلمه : ال يدخل عليه رضًرا يف نفسه، أو دينه، أو عرضه، أو ماهل بغري إذن رشيع. •
 وال خيذهل : ال يرتك نرصته املرشوعة، ألن من حقوق أخوة اإلسالم: اتلنارص. •
 .-ال خيِّبه بأمر خالف الواقع -فتح ياء املضارعة، وختفيف اذلال املكسورة ىلع األشهر، وجيوز ضم أوهل وإساكن ثانيهب-وال يكذبه :  •
 وال حيقره : ال يستصغر شأنه ويضع من قدره، ألن اهلل ملا خلقه لم حيقره بل أكرمه ورفعه وخاطبه ولكفه. •
 املحظور.اتلقوى : اجتناب عذاب اهلل بفعل املأمور، وترك  •
 حبسب امرئ من الرش : يكفيه من الرش. •
 عرضه : حسبه، وهو مفاخره ومفاخر آبائه، وقد يراد به انلفس. •

 فوائد احلديث:
 األمر بأن نكون عباد اهلل يراد به العبودية اخلاصة، ويه الطاعة واالنقياد، وأما العبودية العامة فلك اخللق عبيد هلل تعاىل. .1
 ة، ألنها توجب اتلباغض.انليه عن األهواء املضل .2
 األمر باكتساب ما يصري به املسلمون إخوانا ىلع اإلطالق. .3
 حتريم الظلم. .4

 َتَناَجُشوا وال َتَباَغُضوا, وال تََدابَُروا, وال يَبِْع َبْعُضكم ىلع َبْيِع بعٍض, وُكونوا عباَد اهلل إخوانًاال حَتَاَسُدوا, وال 
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 من حقوق املسلم ىلع املسلم نرصه إذا احتاج إيله، وتركه هو اخلذالن املحرم. .5
 وجوب الصدق واتلنارص واتلواضع وحتريم الظلم بني املسلمني. .6
 حيقره إذ خلقه.اتلحذير من حتقري املسلم، فإن اهلل لم  .7
 عمدة اتلقوى ما يف القلب من عظمة اهلل، وخشيته ومراقبته، وال اعتبار بمجرد األعمال الصاحلة بدون ذلك. .8
 االحنراف الظاهر يف القول والعمل يدل ىلع ضعف تقوى القلب. .9
 حتريم دماء املسلمني، وأمواهلم وأعراضهم. .10
 بل وال غريه أيضاً، ألن الكذب حمرم حىت ولو اكن ىلع الاكفرين. وجوب الصدق فيما خيِّب به أخاه، وأن ال يكذب عليه، .11
 فضل املسلم ىلع الاكفر. .12
 حتريم احلسد، واتلباغض، واتلدابر، وبيع ابلعض ىلع بيع ابلعض. .13
 حتريم املناجشة ولو من جانب واحد. .14
 ك فيها عرشة.حتريم رشاء املسلم ىلع رشاء أخيه، وهو أن يقول ملن باع سلعة بتسعة مثاًل : أنا أعطي .15
 انليه عن أذية املسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل. .16
 من حتقيق العبودية هلل راعية األخوة اإليمانية. .17

 املصادر واملراجع:
 ه. 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل،  - 
 األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش.رشح  -
 م.2003ه/1424فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -
 حيد للنرش، الرياض.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الِّباك، دار اتلو -
عة: اثلاثلة، األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطب -

 م.1984ه/1404
 بريوت. -صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 (4706) الرقم املوحد:
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 «.َطلْقال حَتِْقَرنَّ من املعروف شيئا، ولو أن تَلىَْق أخاك بوجه »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر الغفاري  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، وأن هذا من املعروف اذلي ينبيغ للمسلم أن حيرص عليه وال حيتقره 
 ملا فيه من إيناس األخ املسلم وإدخال الرسور عليه.

___________________________ 
 واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةالفضائل اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال حتقرنَّ : احتقار اليشء: االستهانة بقدره. •
 َطلْق : سهل منبسط مرشق. •

 فوائد احلديث:
 املؤمنني، وطالقة الوجه وابتسامته والِبرش.طلب اتلواد واتلحاب بني  .1
 كمال هذه الرشيعة وشموهلا، وأنها جاءت بكل ما فيه صالح املسلمني وتوحيد لكمتهم. .2
 احلرص ىلع فعل املعروف خاصة ما اكن متعلقا باآلخرين، وأال حيتقر من املعروف شيئا. .3
 لفة بينهم.استحباب إدخال الرسور ىلع  املسلمني؛ ملا يف ذلك من حتقيق األ .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط 

مة، الطبعة اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 م.1987 - ـه1407الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

 (5348) الرقم املوحد:

 ال حَتِْقَرنَّ من املعروف شيئا, ولو أن تلَق أخاك بوجه َطلْق
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يَبُّ بن َكْعٍب عن  احلديث:
ُ
لَُك »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-أ

َ
يَح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: امهلل إنا نَْسأ ال تَُسبُّوا الرر

ِمَرْت به
ُ
ِمَرْت به، ونعوذ بك من رش هذه الريح، ورش ما فيها، ورش ما أ

ُ
 « .ِمن خري هذه الريح، وخري ما فيها، وخري ما أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ٌط لقضائه، ثم أرشد  -صىل اهلل عليه وسلم-ينىه  صىل -عن سب الريح؛ ألنها خملوقة مأمورة من اهلل، فَسبُّها سبٌّ هلل، وتََسخُّ
وذلك ، -تعاىل-إىل الرجوع إىل خالقها بسؤاهل من خريها واالستعاذة به من رشها؛ ملا يف ذلك من العبودية هلل  -اهلل عليه وسلم

 هو حال أهل اتلوحيد.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةاتلصنيف: 
يَب بن كعب  راوي احلديث:

ُ
 -ريض اهلل عنه-أ

 رواه الرتمذي. اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ٌر بسببها.ال تسبوا الريح :  •  ال تَْشتُموها وال تَلَْعنُوها إذا حَلَِقُكم رَضَ
تها. • ذَّْيتُم بيشء ِمن حرارتها أو بُُرودتها أو قُوَّ

َ
 فإذا رأيتم ما تكرهون : إذا تَأ

 فقولوا امهلل ... إلخ : هذا رُُجوٌع إىل خالقها وُمَدبررها بسؤاهل خريها، ودفع رشها. •
نفسها فيها خري ورش؛ فقد تكون اعصفة َتْقلَع األشجار، وتهدم ادليار، وتُِفيض ابلحار واألنهار، وقد تكون من خري هذه الريح : الريح  •

، وتُْكِسُب النشاط.  هادئة تَُِّبرد اجلَوَّ
، وقد حتمل رشا،  • مر كإزالة ِلقاح اثلمار، وأمراض تُض وخري ما فيها : ما حتمله؛ ألنها قد حتمل خرًيا، كتلقيح اثلمار، وقد حتمل راحئة طيبة الشَّ

 اإلنسان وابلهائم.
حاب، وَسْوقِه إىل حيث شاء اهلل. •  وخري ما أمرت به : مثل إثارة السَّ
 ونعوذ بك : نعتصم ونلجأ. •
 من رش هذه الريح : رشها بنفسها، كقلع األشجار، ودفن الزروع، وهدم ابليوت. •
 نتان، والقاذورات، واألوبئة، وغريها.ورش ما فيها : ما حتمله من األشياء الضارة، اكأل •
 ورش ما أمرت به : اكإلهالك واتلدمري، وتيبيس األرض من األمطار، وغري ذلك فقد تؤمر برش حلكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. •

 فوائد احلديث:
بُّ إىل خالقها وُمَدبرِرها. .1  انليه عن سب الريح؛ ألنها َخلٌْق ُمَدبٌَّر، فرَيِْجُع السَّ
 وع إىل اهلل واالستعاذة به من رش ما خلق.الرج .2
 أن الريح تكون مأمورة باخلري، وتكون مأمورة بالرش. .3
 اإلرشاد إىل الالكم انلافع إذا رأى اإلنسان ما يكره للسالمة من رشه. .4
 استحباب استعمال ادلاعء املذكور يف هذا احلديث إذا رأى من الريح ما يكره. .5

 املصادر واملراجع:
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -ذي سنن الرتم - 

 م. 1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية،  -مرص  -مصطىف ابلايب احلليب 
مكتبة السوادي، جدة،  -يق: حممد بن أمحد سيد أمحددارسة وحتق -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -

 م.2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -اململكة العربية السعودية
 م.2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -
 ه.1424الطبعة: اثلانية، حمرم  -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -اتلوحيدالقول املفيد ىلع كتاب  -

 (5976) الرقم املوحد:

لَُك ِمن خري هذه الريح, وخري ما فيها, وخري ما 
َ
يح, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: امهلل إنا نَْسأ ال تََسبُّوا الرر

ِمَرْت به
ُ
ِمَرْت به, ونعوذ بك من رش هذه الريح, ورش ما فيها, ورش ما أ

ُ
 أ
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يْك فإنه يُْوقِظ للصالة»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-خادل اجلُهِّن عن زيد بن  احلديث:  «.ال تَُسبُّوا ادلر
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يْك وعلل ذللك؛ بأنه يُوقظ انلائم  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيِّب زيد بن خادل اجلُهِّن  نىه عن َسبر ادلر
عن َسبره؛ ألن يف  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة، ويف رواية عند أمحد والنسايئ : " يؤذن للصالة "؛ وهلذا نىه بصياحه ألجل 

م.  إيقاظهم مصلحة ظاهرة، ويه إاعنتهم ىلع طاعة ومن أاعن ىلع طاعة، فإنه يستحق الَمْدح ال اذلَّ
ح عندها، ويوايل صياحه قبل الفجر وبعده، فسبحان ومن أعظم ما يف ادليك من العجائب معرفة األوقات الليلية، والصيا

 من هداه ذللك.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 
 األذان. -الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلُهِّن  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وأمحد والنسايئ. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

يْك؛ ألنه يُوقظ انلائمني للصالة. .1  انليه عن َسبر ادلر
يْك، وسماع صوته. .2 ر من ِصيَاح ادلر  كراهة اتلََّضجُّ
 من شأن املسلم أن يرغب يف لك ما يعينه. .3
 خملوقاته لإلنسان.تسخري اهلل عز وجل بعض  .4

 املصادر واملراجع:
 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: -1 
  ـه  1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، -2
 رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية.-3 
 ه1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، -4
ِجْستاين،-5  حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السر
 ه 1421السنن الكِّبى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، -6
ون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: اعدل مرشد، وآخر -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  7

 م 2001 - ـه 1421األوىل، 
 ه 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: -8

 (8960) الرقم املوحد:

يْك فإنه يُْوقِظ للصالة  ال تَُسبُّوا ادلر
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مر الُمَسيَّب  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث:
ُ
ائِب، أو أ مر السَّ

ُ
ريض -دخل ىلع أ

ائِب ما لك »فقال:  -اهلل عنها ال تَُسيبر »قالت: احلىُمَّ ال بارك اهلل فيها! فقال: « تَُزفِْزفِنَي؟ -أو يا أمَّ الُمَسيَّب-يا أمَّ السَّ
 «.احلىُمَّ فإنها تُذهب َخَطايَا بَِِّن آدم كما يذهب الِكرْيُ َخبََث احلديد

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ويه  -ريض اهلل عنها-دخل ىلع أم السائب  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث : أن انليب يف هذا  -ريض اهلل عنه-خيِّب جابر 
: سخونة تصيب ابلدن، ويه  . واحلىُمَّ " أي أن سبب ذلك ما أصابها من احلىُمَّ تَْرتَِعد، فسأهلا عن سبب ذلك، فقالت: "احلىُمَّ

 نوع من األمراض ويه أنواع متعددة.
.قوهلا: "ال بارك اهلل فيها" د  اعء ىلع ما ابتليت به من مرض احلىُمَّ

ولك يشء من أفعال اهلل فإنه ال جيوز لإلنسان  -تعاىل-عن َسبر احلىُم؛ ألنها من أفعال اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-فنهاها انليب 
هر فإن اهلل هو ادلهر" وىلع : "ال تسبوا ادل-صىل اهلل عليه وسلم-وهلذا قال انليب  -جل وعال-أن يَُسبَّه؛ ألن سبَّه سبٌّ خلالقه 

 .-عز وجل-املرء إذا أصيب أن يصِّب، وحيتسب األجر ىلع اهلل 
وقال: "فإنها تُذهب َخَطايَا بَِِّن آدم كما يذهب الِكرْيُ َخبََث احلديد" واملعىن أن مرض احلىُمَّ سبب يف تكفري السيئات ورفع 

، فإنها تذهب صغائر  ذنوب ادلرجات، كما أن احلديد إذا َصهر ىلع انلار ذهب وسخه و رديئه وبيق صافيًا، كذلك تفعل احلىُمَّ
 بِّن آدم، حىت يعود نقًيا صافيًا منها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 

 اتلداوي.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل جابِر بن  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 احلىُمَّ : ُسُخونة تُصيب ابلدن. •
 .-تعاىل-َخَطايَا : ذنوب صغرية متعلقة حبق اهلل  •
اُد انلاَر. •  الِكرْيُ : اآللة اليت يَنفخ بها احلدَّ
 ِضْمِنه، ويه: الشوائب الغريبة عن معدنه.َخبََث احلديد : وَسَخه اذلي يف  •
 تَُزفِْزفنِي : تتحركني حركة رسيعة، ومعناه: ترتعد •

 فوائد احلديث:
 أن اآلالم واألْسَقام سبب يف تكفري اذلنوب وزيادة يف احلسنات. .1
ر من أقدار اهلل  .2  ، فإن ذلك ُمنَاٍف للصِّب والرضا.-تعاىل-ال جيوز اتلِّبم واتلََّضجُّ
  يشء يقرب إىل اهلل وإن اكن فيه مشقة ىلع العباد.انليه عن َسبر  .3
ىلع تقريب علوم ادلين ألصحابه بأيرس أسلوب، ورضب األمثلة املحسوسة لتستقر يف أفهامهم،  -صىل اهلل عليه وسلم-حرص رسول اهلل  .4

 وترسخ يف عقوهلم.

 ال تَُسيبر احُلَّمَّ فإنها تُذهب َخَطايَا بَِِن آدم كما يذهب الِكرْيُ َخَبَث احلديد
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 املصادر واملراجع:
 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397الرسالة، الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة  
 م        1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   

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

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 (8961) الرقم املوحد:
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ُبوا َواِحًدا َكرُشِْب »: -عليه وسلمصىل اهلل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث: ال ترَْشَ
بْتُْم، وامْحَُدوا إذا أنتم َرَفْعتُمْ  وا إذا أنتم رَشِ ُبوا َمثىَْن وثاُلَث، وَسمُّ  «.ابَلِعرِي، ولكن ارْشَ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

رشبه، ولكن تنفسوا خالل الرشاب مرتني أو ال ترشبوا رشابا واحدا ال تتنفسوا بينه، كرشب ابلعري فإنه ال يتنفس بني 
 ثالثة، وقولوا: بسم اهلل إذا رشبتم، واحلمد هلل إذا انتهيتم يف املرتني أو اثلالثة.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 -عنهماريض اهلل -عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال ترشبوا واحدا : ال جتعلوا رشبكم جرعة واحدة دون تنفس خالهل. •
 كرشب ابلعري : كما يرشب ابلعري دفعة واحدة؛ ألنه يتنفس يف أثناء الرشب. •
 ثاُلث : ثاَلث مرات. •
 الفم يف لك مرة أو يف اآلخر.رفعتم : رفعتم اإلناء عن  •

 فوائد احلديث:
كراهة رشب املاء جرعة واحدة، ويستحب أن يقول عند بدء الرشب: بسم اهلل، وأن يقول عند االنتهاء من الرشب: احلمد هلل، أو قوُل ذلك  .1

 عند بدء لك جرعة ونهايتها.
فرتاش اللكب وعن نقر الغراب؛ تلكريم اإلنسان وِلال يؤثر ذلك يف نيه الرشع عن التشبه بابلهائم كما ورد نهيه عليه السالم عن افرتاش اك .2

 طبعه.
 املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

 م.2009 - ـه1430رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، كنوز 
 م.1975 - ـه1395سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

 م.1991 - ـه1411الطبعة: األوىل،  -ضعيف سنن الرتمذي، لألبلاين، توزيع: املكتب اإلساليم، بريوت
 (4951) الرقم املوحد:

ْبُتْم, واْْحَُدوا إذا أنتم  وا إذا أنتم رَشِ ُبوا َمْثىَن وثاُلَث, وَسمُّ ِب اَِلِعريِ, ولكن ارْشَ ُبوا وَاِحًدا َكرُشْ  َرَفْعُتمْ ال ترَْشَ
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فقلت: عليك السالم  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: أتيت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُجَريٍّ الُْهَجييِْمر  احلديث:
 «.ال َتُقْل عليك السالم؛ فإن عليك السالم حتيَّة الَمْوَت »رسول اهلل. قال: يا 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث: أن رجاًل جاء إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم، فسلم عليه بقوهل: "عليك السالم يا رسول اهلل" فنهاه انليب صىل 
نيَّ اهلل عليه وسلم أن يسلرم بتلك الصفة، ومن كراهته ذللك لَْم يَُردَّ عليه السالم، وَبنيَّ هل أن هذه اتلحية: "حتية املوت"، ثم بَ 

 لسالم املرشوعة كما يف احلديث اآلخر، قُْل: "السالم عليك".  هل كيفية ا
وقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "عليك السالم حتية املوت" ليس معىن ذلك: أن هذه اتلحية تُلىق عند زيارة القبور؛ ألن اثلابت 

عليه الصالة -."، بل قال ذلك عنه صىل اهلل عليه وسلم عند زيارة القبور أن يقول: "السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني.
 إشارة إىل ما جرت به اعدة أهل اجلاهلية يف حتية األموات. -والسالم

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذاناتلصنيف: 

 اإليمان.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ُجَريٍّ جابر بن سليم الُْهَجييِْمر ـريض اهلل عنهأبو  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف الكِّبى. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 السالم : السالمة من لك آفة ومكروه، واجلملة خِّب بمعىن ادلاعء واخلطاب فيها للنيب صىل اهلل عليه وسلم. •
 فوائد احلديث:

 اإلنكار ىلع املخالف مع بيان السبب. .1
 املسارعة بليان احلكم الرشيع وعدم تأخريه. .2
 انليه عن التشبه بأهل اجلاهلية. .3
 ابتداء السالم سنة ورده فرض إمجااًع. .4

 املصادر واملراجع:
 ه 1430األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة  

 بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الرياض   
 ه 1407ه، الطبعة الرابعة عرشة  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

  ـه  1428ق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقي
 ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، بريوت، بلنان    

  ـه    1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  
 حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيداسنن أيب داود، حتقيق: حممد  
  ـه   1395سنن الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،  
  ـه   1404 -ة مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء، الطبعة: اثلاثل 

  ـه 1351معالم السنن، تأيلف: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، الطبعة: األوىل 
من إنتاج مركز نور  -املجاين  -يب داود، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية صحيح وضعيف أ 

 اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية
 ه.1424الطبعة: اثلانية، حمرم -السعوديةانلارش: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية -للعثيمني -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد

 (3770) الرقم املوحد:

 ال َتُقْل عليك السالم؛ فإن عليك السالم حتيَّة الَمْوَت 



 

427 
 

قال: رأيت رجاًل يْصُدُر انلاس عن رأيه، ال يقول شيئاً إال  -ريض اهلل عنه-عن أيب جَريٍّ جابر بن ُسلَيٍْم  احلديث:
قال:  -مرتني  -. قلت: عليك السالم يا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول اهلل 

أنا رسول اهلل »ل: قال: قلت: أنت رسول اهلل؟ قا« ال تقل: عليك السالم، عليك السالم حتية املوت، قل: السالم عليك»
اذلي إذا أصابك رُضٌّ فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك اعم َسنٍَة فدعوته أنْبَتََها لك، وإذا كنت بأرض َقْفٍر أو فاََلٍة 

. قال: « فََضلَّْت راحلتك، فدعوته ردها عليك ا، وال ع« ال تَُسنَبَّ أحداً »قال: قلت: اْعَهْد إِيلَّ بداً، قال: فما َسبَبُْت بعده ُحرًّ
وال حتِْقَرنَّ من املعروف شيئاً، وأن تكلم أخاك وأنت ُمنْبَِسط إيله وجهك، إنَّ ذلك من املعروِف، »وال بعرياً، وال شاة، 

وارفْع إزارك إىل نصف الساق، فِإْن أبيت فإىل الكعبني، وإياك وإسبال اإلزار، فإنها من الَمِخيلَِة. وإِنَّ اهلَل ال حيب 
ُْه بما تعلم فيه، فإِنََّما وبال ذلك عليهالَمِخيلََة؛ وإِنِ  ََك بما يعلم فيك فال ُتَعرير  «. امُرٌؤ شتمك وَعريَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قال جابر بن سليم ريض اهلل عنه: أبرصت رجاًل يرجع انلاس إىل قوهل، ال يقول هلم شيئاً إال فعلوه، فقلت هلم: من هذا، قالوا: 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقلت عليك السالم يا رسول اهلل، عليك السالم يا رسول اهلل، فقال صىل اهلل عليه هذا 

وسلم: ال تقل عليك السالم فإنها حتية املوت، ولكن قل: السالم عليك. فقلت: أأنت رسول اهلل، قال: نعم أنا رسول اهلل؛ 
فقر ومصيبة فدعوته بتُضع وافتقار؛ رفع عنك ذلك الُضر، وإذا أصابك اعم قحط  أي: أنا اذلي أرسله اهلل اذلي إذا أصابك

اه لك، وإذا كنت يف أرض ليس فيها ماء وال ناس، وضاعت  لم تنبت األرض فيه شيئاً فدعوته؛ أوجد لك فيها انلبات ونمَّ
سببت بعد ذلك حراً وال عبداً وال بعرياً راحلتك فدعوته؛ ردها عليك.فقلت هل: أوصِّن بما ينفعِّن، قال: ال تشتم أحداً. فما 

وال شاة، ثم قال صىل اهلل عليه وسلم: وال ترتك شيئاً من املعروف استصغاراً هل، وال حتقر خطابك ألخيك ويف وجهك البرش 
ال جناح هل؛ فإن ذلك من املعروف، وارفع إزارك وغريه من اثلياب إىل نصف الساق، فإن تركت فعل ذلك، فارفع إىل الكعبني؛ ف

فيما بني الكعبني إىل نصف الساق، واحذر من إسبال اإلزار فإنه من الكِّب والعجب واهلل جل وعال ال حيب ذلك، وإن أحد 
ه بما فيه؛ إن اعقبة ذلك عليه يوم القيامة، وقد يعجل بعضه  ك بما فيك من اذلنوب واألفعال القبيحة، فال تعرير شتمك أو عريَّ

 يف ادلنيا.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 -أبو ُجَريٍّ جابر بن سليم الُْهَجييِْمر ـريض اهلل عنه راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 يقبلون قوهل.يصدر انلاس عن رأيه :  •
 رض : أي: رضر من فقر ومصيبة. •
 كشفه : رفعه عنك. •
 اعم َسنَة : اعم قحط لم تنبت األرض فيه شيئا. •
 أرض قفر : أرض ال ماء بها وال ناس. •
 فالة : أرض ال ماء فيها. •
 راحلتك : الراحلة من اإلبل: ابلعري القوي ىلع األسفار واألمحال. •
 به.اعهد إيلَّ : أوصِّن بما أنتفع  •
 ال تسنب أحدا : ال تشتم أحدا. •

 ال َتُقْل: عليك السالُم, عليك السالُم حَتِيَُّة املوت, قل: السالُم عليك
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 ال حتقرن من املعروف شيئا : ال ترتك شيئا من أمور اخلري استهانة بقدره. •
 منبسط : مستبرش. •
 إزارك : اإلزار: ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن. •
 إسبال اإلزار : إرخاؤه وإرساهل أسفل الكعبني. •
 والعجب عليهم.املخيلة : االختيال والكِّب واحتقار انلاس  •
 وبال ذلك : نتيجته الوخيمة. •

 فوائد احلديث:
 رسعة تنفيذ أحاكم اهلل من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، واستجابتهم لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. .1
 وجوب اتلحاكم يف األمور لكها إىل اهلل ورسوهل، وعدم جواز اخلروج عليهما. .2
 السالم والسالم عليكم، لكن جرت العادة أن عليك السالم حتية املوت. جيوز يف حتية املوت قول عليك .3
 جواز السؤال للتثبت ال للتعنت، فقد سأل الصحايب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أنت رسول اهلل؟ .4
 أمور العباد لكها بيد اهلل اذلي هل اخللق واألمر. .5
 اتلذكري بنعم اهلل ىلع العباد مداعة دلوام الشكر. .6
 حباب طلب انلصيحة من أهلها.است .7
 وجوب إخالص انلصح للمنصوح. .8
 حرمة السباب والشتم واللعن؛ ألنها ليست من صفات املؤمنني بل من صفات الشياطني. .9
 عدم استصغار شيئا من شعائر ادلين، أو استحقار أمر من املعروف. .10
 هم.استحباب انبساط الوجه عند لقاء اإلخوان، واتلودد يف الالكم عند خماطبت .11
 استجابة الصحابة للرسول صىل اهلل عليه وسلم، والزتامهم بما يوصيهم ويرشدهم إيله. .12
 إزرة املؤمن إىل نصف الساق، فإن أحب اإلطالة؛ فإىل الكعبني وال يزيد. .13
 إسبال اإلزار من اخليالء، فاملسبل سواء قصد أم لم يقصد فقد وقع يف املخيلة. .14
 كشف عوراتهم.وجوب السرت ىلع املسلمني، وعدم  .15

 املصادر واملراجع:
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة باحثني نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرشة، 
 م.2009ه 1430إشبيليا، الطبعة: األوىل، نرش: دار كنوز -كنوز رياض الصاحلني، إرشاف محد العمار 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.
 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 .بريوت –بة العرصية، صيدا سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكت
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 .م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، –مشاكة املصابيح، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم 
 (4952) الرقم املوحد:
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ال تلْبَُسوا احلرير وال ادليباج، وال ترشبوا يف آنية اذلهب »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن ُحَذْيَفَة بِْن ايْلََماِن  احلديث:
َها هلم يف ادلنيا ولكم يف اآلخرة  «.والفضة وال تأكلوا يف ِصَحافِِهَما؛ فإنَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الرجال عن لُبس احلرير وادليباج؛ ملا يف لبسهما لذلَكر من امليوعة واتلأنث، والتشبه بالنساء  -اهلل عليه وسلمصىل -نىه انليب 
 انلاعمات املرتفات.

 والرجل يطلب منه اخلشونة والقوة والفتوة.
صىل اهلل عليه -ا قال كما نىه الُكًّ من الرجال والنساء عن األكل والرشب يف ِصَحاف اذلهب والفضة وآنيتهما؛ واحلكمة كم

أيها املسلمون -: أن األكل فيهما يف ادلنيا للكفار اذلين تعجلوا طيباتهم يف حياتهم ادلنيا، واستمتعوا بها، ويه لكم -وسلم
 -اىلتع-وطمًعا فيما عنده، فمنًعا من التشبه بهم وامتثااًل ألمر اهلل  -تعاىل-يوم القيامة إذا اجتنبتموها؛ خوفاً من اهلل  -خالصة

مت.  ُحرر
كما أن من لبس احلرير من الرجال يف ادلنيا فقد تعجل متعته؛ وذلا فإنه لن يلبسه يف اآلخرة، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه 

 بطريق حمرم عوقب حبرمانه واهلل شديد العقاب.
___________________________ 

 اللباسالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
م لبسه ىلع الرجال. • ُخوذ من ُدوِد الَْقز، ويُسىم اإلبِْريَسم وُهو حُمرَّ

ْ
 احلَِريْر : وهو القماش املأ

يباج : ادليباُج: نوع من  •  احلرير، وهو ما َغلُظ وََثُن من ثياب احلرير.وال ادلر
حفة تُشِبع اخلمسة. • َحاف : مجع َصحفة، ويه واعء متوسط احلجم يوضع فيه الطعام، دون الَقْصَعة والصَّ  الصر

 فوائد احلديث:
 حتريم لبس احلرير وادليباج ىلع اذلكور، والوعيد الشديد ىلع من لبسه. .1
 يف حاجة إىل الزينة لألزواج، وِحله للنساء، وحتريمه ىلع الرجال، بإمجاع العلماء.يباح للنساء لبُس احلرير، لكونهن  .2
 حتريم األكل والرشب يف صحاف اذلهب والفضة وآنيتهما، لذلكور واإلناث؛ لكونهما للكفار يف ادلنيا، وللمسلمني يف اآلخرة. .3
 رشب من باب اتلعبري بالغالب.أحلق العلماء باألكل والرشب سائر االستعماالت، وجعلوا ذكر األكل وال .4

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

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

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

 ه.1414األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية تأسيس 
 (2985) الرقم املوحد:

ُكلُوا يِف ِصَحافِِهمَ 
ْ
ِة, َوال تَأ َهِب وَالِْفضَّ ُبوا يِف آنَِيِة اذلَّ يَباَج, َوال ترَْشَ َِريَر َوال ادلر ا؛ فَإِنََّها لَُهْم يِف ال تَلْبَُسوا احلْ

ْنَيا َولَُكْم يِف اآلِخَرةِ   ادلُّ
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ِ  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  احلديث: ال تَلْبَُسوا احلَِرير؛ فَإِنَُّه »: -صىل اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل رَُسوُل اَّللَّ
 «.َمْن لَِبَسُه يف ادلنيا لم يَلبَسه يف اآلخرة

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 للرجال، وأن عقوبة البسه أنه ال يلبسه يف اآلخرة؛ ألن اجلزاء من جنس العمل.يف هذا احلديث نيه عن لبس احلرير 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباساتلصنيف: 
اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ

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

 معاين املفردات:
ن احلرير : نوع من املنسوجات واألقمشة، ويقال هل ادلمقِس والسرياء والسرتاء، وهو مأخوذ من دود القز وهو احلرير الطبييع، وهناك نوع م •

 القطن يسىم الكتان لني إال أنه ال حيرم.
 يف اآلخرة : يف اجلنة. •

 فوائد احلديث:
 لبس احلرير ىلع الرجال.يؤخذ من هذا احلديث حتريم  .1
 من لبس احلرير يف ادلنيا إن لم يعُف اهلل عنه سيحرم من لبسه يف اجلنة ولو دخلها. .2

 املصادر واملراجع:
لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام  

 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 

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

 ه.1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية 
 (2986) الرقم املوحد:

ْنَيا لَْم يَلْبَْسُه يِف اآلِخَرةِ  َِريَر؛ فَإِنَُّه َمْن لَبَِسُه يِف ادلُّ  ال تَلْبَُسوا احلْ
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َماتَة ألخيك »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن واثلة بن األْسَقع  احلديث: ال تُظهر الشَّ
 «.فَرَيمَْحَه اهلل وَيبْتَِليك

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ه بمصيبته وال تظهرها بني انلاس فرًحا بما  صيب مسلم بينك وبينه عداوة بمصيبة دينية أو دنيوية أو مايلة، فال ُتَعرير
ُ
إذا أ

اهلل مما َحلَّ به وتنقيًصا هل؛ ألن من شأن املؤمن اتلألم بما يتألم منه أخوه، والفرح بما يفرح به، ال العكس؛ ألنه ربما يعافيه 
 ابتاله به، وتبتىل بما ابتيل به.

واحلديث وإن اكن ضعيًفا إال أن معناه من حتريم الشماتة صحيح، دلت عليه عموم انلصوص األخرى من القرآن والسنة 
 : )يا أيها اذلين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عىس أن يكونوا خرًيا منهم(.-تعاىل-الصحيحة، قال 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-واثلة بن األسقع  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

َماتَة : فَرح العدو ببَِليَّة تزنل بمن  •  يعاديه.الشَّ
 يَبْتَِليك : من ابلالء، وهو الِمحنَة تزنل باملرء يلُخبرت بها. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن الفرح بمصيبة املسلم، وعقوبة من يفعل ذلك يف احلياة ادلنيا. .1
 املؤمن احلق يتألم بما يتألم منه أخوه وَيفرح لفرحه. .2
َماتَة باإلخوة عون للشيطان عليهم، وتقنيط هل .3  .-تعاىل-م من رمحة اهلل إظهار الشَّ
 احلَث ىلع روابط األخوة اإليمانية ونبذ ما خُيالفها. .4

 املصادر واملراجع:
 ه. 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  

 ه. 1430العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن 
 م.     1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  

بلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ا
 ه. 1395

 ه. 1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 
 م.1988 - ـه1408الطبعة: اثلاثلة،  اتليسري برشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي، انلارش: مكتبة اإلمام الشافيع،

 ه.        1423تطريز رياض الصاحلني، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، انلارش: دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  
 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، 

جلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم ، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل، اتلنوير رشح ا
 ه. 1432

 الرياض. -ضعيف الرتغيب والرتهيب، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف 
 (8881) الرقم املوحد:

َماتَة ألخيك فَرَيَْْحَه اهلل ويَبَْتلِيك  ال تُظهر الشَّ
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َصاَبنَا اَعُم َسنٍَة مع ابِن الزبرِي؛  احلديث:
َ
ريض اهلل -فَُرِزْقنَا تمًرا، واكن عبُد اهلِل بُن عمَر عن َجبَلََة بِن ُسَحيٍْم، قال: أ

ُكُل، فيقول: ال ُتَقاِرنُوا، فإنَّ انليبَّ  -عنهما
ْ
ْن  -صىل اهلل عليه وسلم-َيُمرُّ بنا وحنن نَأ

َ
نىه عن الِقَراِن، ثم يقوُل: إال أ

َخاُه.
َ
ِذَن الرجُل أ

ْ
 يَْستَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -ريض اهلل عنهما-، فأعطانا تمرا، فاكن ابن عمر -ريض اهلل عنهما-جبلة بن سحيم قال: أصابنا اعم قحط مع ابن الزبري عن 
نىه أن يقرن الرجل بني اتلمرتني وحنوهما مما يؤلك أفرادا، إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-يمر بنا وحنن نأكل، فيخِّبنا أن انليب 

 اكن مع مجاعة إال بإذن أصحابه.
فاليشء اذلي جرت العادة أن يؤلك واحدة واحدة، اكتلمر إذا اكن معك مجاعة فال تأكل تمرتني يف لقمة واحدة؛ ألن هذا يُض 
بإخوانك اذلين معك، فال تأكل أكرث منهم إال إذا استأذنت، وقلت: تأذنون يل أن آكل تمرتني يف آن واحد، فإن أذنوا لك فال 

 بأس.
ابلخاري: فرزقنا بأربع فتحات، والفاعل ابن الزبري، واملعىن أعطانا، ويف رواية ابليهيق: فرزقنا بضم الراء ملحوظة: يف صحيح 

 .-تعاىل-بابلناء للمجهول، وحيتمل الرازق اهلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما- بن عمر عبد اهلل راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 اعم سنة : أي: اعم قحط وجدب. •
 الِقران : هو أن يقرن بني اتلمرتني يف األكل. •
 أخاه : املراد باألخ هنا: رفيقه اذلي اشرتك معه يف ذلك اتلمر. •

 فوائد احلديث:
 الطعام سنة ممدوحة، وفيه بركة خبالف الُفرقة.االجتماع ىلع  .1
 جواز مراقبة العلماء ملن دونهم تلعليمهم السنة. .2
 حتريم ظلم اآلخرين يف األكل والرشب واكفة شؤون احلياة. .3
 كراهة القران يف الطعام من غري إذن ملن يأكل معهم ملا فيه من ظلم لرفيقه. .4
 بينهما جاز، وانليه عن القرآن من حسن األدب يف األكل. قال العلماء: إن اكن يعلم رضا الرشاكء بقرنه .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة، ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط،  

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.
 ه.1407رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح 

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

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، دار مدار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة، 

 م.2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 (4219) الرقم املوحد:

َخاهُ  -صَّل اهلل عليه وسلم-ال ُتَقارِنُوا, فإنَّ انليبَّ 
َ
ِذَن الرجُل أ

ْ
ْن يَْسَتأ

َ
 نىه عن الِقرَاِن, ثم يقوُل: إال أ
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ال تُْكرِثُوا الالكم بغري ِذْكِر »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث:
ة الالكم بغري ِذْكِر اهلل تعاىل قَْسَوٌة للقلب! وإن أْبَعَد انلاس من اهلل الَقلُْب الَقايِس   «.اهلل؛ فإن َكرْثَ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عليه وسلم عن كرثة الالكم بغري ذكر اهلل تعاىل، وذكر أنه مما ُيَقِسر القلب ويضيف عليه غشاوة، فال جتده  نىه انليب صىل اهلل
يتأثر باملوعظة، وال يأتَِمَر بمعروف وال ينتيه عن منكر؛ لكرثة الغشاوة اليت ىلع قلبه، وذكر أن أبعد انلاس عن اهلل صاحب 

 القلب القايس.
عنه: )من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خرًيا أو ليسكت( متفق عليه، واألدلة يف احلث واحلديث ضعيف، ولكن يغِّن 

 ىلع اذلكر واتلحذير من الغفلة كثرية، فمعناه قد ورد يف انلصوص الصحيحة.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  احلديث:راوي 

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

 معاين املفردات:
 قسوة للقلب : ِغلََظُه وعدم تأثره باملواعظ. •

 فوائد احلديث:
 أن كرثة الالكم فيما ال فائدة فيه سبب لقسوة القلب وابلعد عن رمحة اهلل. .1
 ذم اخللطة؛ فكرثة الالكم ال تنتج إال عن كرثة خمالطة انلاس.فيه إشارة إىل  .2
 جواز الالكم يف األمور املباحة من غري إكثار. .3

 املصادر واملراجع:
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  - 

 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
ِْهيب- ِغيب َوالرتَّ ْ ين -َضعيُف الرتَّ الطبعة: -اململكة العربية السعودية -مكتَبة الَمعارف لِلنرَْشِ واتلوزيْع، الرياض -األبلايناملؤلف: حممد نارص ادلَّ

 م. 2000 - ـه 1421األوىل، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
-مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو-بلغامصطىف ا-نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/ تأيلف مصطىف سعيد اخلن -

 .عرشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت 
 م. 1999رقم الطبعة: اثلاثلة،  -القاهرة  -دار احلديث  -حتقيق: سيد إبراهيم-املؤلف:  ابن قيم اجلوزية -الوابل الصيب من اللكم الطيب -

 (3771) الرقم املوحد:

ة اللَكم بغري ِذْكِر اهلل تعاىل قَْسَوٌة للقلب! وإن أْبَعَد انلاس من اهلل  وا اللَكم بغري ِذْكِر اهلل؛ فإن َكَْثَ ال تُْكَِثُ
 الَقلُْب الَقايِس 
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 «.ال تُماِر أخاَك، وال تُمازِْحه، وال تَِعْدُه َموِعًدا َفتُْخِلَفه»مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  احلديث:
 ضعيف. احلديث:درجة 

 املعىن اإلمجايل:
عن املراء اذلي يفعله اإلنسان مع جليسه يلظهر هل اخللل يف الكمه أو العيب يف رأيه، فهذا  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 

أيًضا خلق ذميم، ونىه أيًضا عن اإلفراط يف املزاح وهو يفيض إىل قسوة القلب، ويؤدي إىل اإليذاء، ويورث األحقاد، ونىه 
 عن إخالف الوعد، وهذا أيًضا مما يثري األحقاد فإما أال تعد، وإما أن تعد وتويفر بوعدك.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالقاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 ال ُتَماِر : املماراة يه اجلدال. •
 وال ُتَمازِْحه : املزاح هو املداعبة واهلزل، واملراد: ال تمازح أخاك املسلم مزاحاً يؤذيه. •

 فوائد احلديث:
 عناية اإلسالم باأللفة واملحبة بني املسلمني حيث جاء بما يزيد املحبة، وانليه عما يُِسء إيلها. .1
 انليه عن املراء. .2
 ، فيه جائزة.-صىل اهلل عليه وسلم-انليه عن املزاح املؤذي، أما ادلاعبة اللطيفة فقد جاءت عن انليب  .3
 انليه عن إخالف الوعد. .4

 املصادر واملراجع:
 م.1975 - ـه1395سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة اثلانية،  

 ه.1428 1م يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، طمنحة العال
مة، الطبعة اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م.2003 - ـه1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ

 ه.1424بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار الفلق، الرياض، الطبعة السابعة، 
 م.1988 - ـه 1408ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، للشيخ األبلاين، دار النرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة اثلاثلة: 

 (5334) الرقم املوحد:

 ال تُمارِ أخاَك, وال تُمازِْحه, وال تَِعْدهُ َموِعداً َفُتْخلَِفه
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ال َتبَْدؤوا ايلهود وانلصارى »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-، أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ْضيَِقهِ 

َ
وُهْم إىل أ رُّ الم، وإذا لَِقيتُُموُهْم يف طريق، فاْضطَّ  «.بالسَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

والاكفر -عن بدء أهل الكتاب بالسالم؛ وذلك ألن تسليمنا عليهم فيه نوع من اإلكرام هلم؛  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
ليس أهالً لإلكرام، وال بأس أن يقول للاكفر ابتداًء كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت؟ وحنو ذلك إذا دعت احلاجة 

 نوسع هلم الطريق، فإذا قابل املسلم الكتايب يف الطريق، فإن املسلم يُلجئه إىل ذلك؛ ألن انليه عن السالم، وكذلك أمرنا أن ال
إىل أضيق الطريق، ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم، وهذا عند ضيق الطريق، وحيث ال يتسبب يف إحلاق الُضر 

قمنا به حنوهم تلأيلف قلوبهم،  بالكتايب، ومجلة القول يف ذلك: أن ما اكن من باب الِّب واملعروف ومقابلة اإلحسان باإلحسان
وتلكن يد املسلمني يه العليا، وما اكن من باب إشعار انلفس بالعزة والكرامة ورفعة الشأن فال نعاملهم به؛ كبدئهم 

 بالسالم حتية هلم، وتمكينهم من صدر الطريق تكريًما هلم.
___________________________ 

 عية < آداب السالم واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب الرشاتلصنيف: 
 اجلهاد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 الطريق، وهذا عند الزحام.فاضطروهم إىل أضيقه : أي: أجلئوهم أن يسريوا ىلع حافة  •
 فوائد احلديث:

 ال جيوز للمسلم أن يبتدئ أحًدا من ايلهود وانلصارى بالسالم. .1
صىل -يُفهم من انليه عن ابتدائهم أنه ال يُنىه عن رد السالم عليهم، وهذا ما رصحت به أحاديث أخرى، فيف الصحيحني عن أنس أن انليب  .2

 عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".قال: "إذا سلم  -اهلل عليه وسلم
ريق إذا قابل الكتايبُّ املسلَم يف الطريق فإن املسلم يُلجئه إىل أضيق الطريق، ويكون سعة الطريق للمسلم، وهذا عند الزحام، فإن خلت الط .3

 عن الزمحة فال حرج، ويكون اتلضييق حبيث ال يوقع بهم رضرا.
 لم أو بذاءة يف القول.إظهار عزة املسلمني وصغار غريهم، دون ظ .4
، قد يكون ذلك سببًا يف إسالمهم؛ فينجوا من انلار، إذا محلهم ذلك ىلع معرفة -تعاىل-اتلضييق ىلع الكفار بسبب ما هم عليه من كفر باهلل  .5

 السبب، وهذا عندما يكون املسلمون ملزتمون بكل أحاكم دينهم، ومنها ما جاء يف هذا احلديث.
 املصادر واملراجع:

 حيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.ص- 
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط-
مة،5توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، ط-  ه. 1423 ، مكتبة األسدي، مكة املكرَّ
 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط-
 ه. 1432، دار ابن اجلوزي، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام لعبد اهلل بن صالح الفوزان، ط-
 ه.1407ة، ، مؤسسة الرسال14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط-

 (5347) الرقم املوحد:

 طريق, فاضطروهم إىل أضيقهال تبدؤوا ايلهود وانلصارى بالسالم, وإذا لقيتموهم يف 
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ال جتعلوا بيوتكم قبورا، وال »: -وسلمصىل اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.جتعلوا قِّبي عيدا، وصلوا يلعَّ فإن صالتكم تبلغِّن حيث كنتم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -نىه  يه عن إخالء ابليوت من صالة انلافلة فيها وادلاعء وقراءة القرآن فتكون بمزنلة القبور؛ ألن انل -َصىلَّ اَّللَّ
عن الصالة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن جيعلوا بيوتهم كذلك، ونىه عن تكرار زيارة قِّبه واالجتماع عنده ىلع 
وجٍه معتاد؛ ألن ذلك وسيلٌة إىل الرشك، وأمر باالكتفاء عن ذلك بكرثة الصالة والسالم عليه يف أي ماكن من األرض؛ ألن 

 حدَّ سواء، فال حاجة إىل الرتدد إىل قِّبه.ذلك يبلغه من القريب وابلعيد ىلع 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةاتلصنيف: 
 الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 داود.رواه أبو  اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

لوها من صالة انلافلة وادلاعء والقراءة، فتكون بمزنلة القبور. •  ال جتعلوا بيوتكم قبوراً : ال تعطَّ
وتعتادونه للصالة  وال جتعلوا قِّبي عيداً : العيد: ما يعتاد جميئه وقصده من زمان وماكن، أي: ال تتخذوا قِّبي حمل اجتماٍع ترتددون إيله •

 وادلاعء وغري ذلك.
فإن صالتكم تبلغِّن حيث كنتم : أي ما ينالِّن منكم من الصالة حيصل مع قربكم وبعدكم من قِّبي فال حاجة بكم إىل امليجء إيله  •

 والرتدد عليه.
 فوائد احلديث:

 حتريم هجر ابليوت من عبادة اهلل. .1
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -القبور والغلو يف قِّبه سد الطرق املفضية إىل الرشك من الصالة عند  .2 بأن جيعل حمل اجتماع وارتياد ترتب هل زيارات  -َصىلَّ اَّللَّ

 خمصوصة.
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -املنع من السفر لزيارة قِّبه  .3  .-َصىلَّ اَّللَّ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -محايته  .4  جناب اتلوحيد. -َصىلَّ اَّللَّ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -أنه ال مزية للقرب من قِّبه  .5  .-َصىلَّ اَّللَّ
 مرشوعية الصالة والسالم عليه يف مجيع أحناء األرض. .6
 حتريم الصالة يف املقابر. .7
 عيًدا، بتكريره ىلع وجه خمصوص يف زمن خمصوص، وكذلك زيارة لك قِّب. -صىل اهلل عليه وسلم-حتريم جعل زيارة قِّب انليب  .8
 انتفاع األموات بداعء األحياء. .9

 املصادر واملراجع:
 ه.1435كتاب اتلوحيد، لإلمام حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر، الطبعة اخلامسة،  

 ه.1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، ت: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 
 ه.1422ص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان، دار العاصمة، الطبعة األوىل، امللخ

 سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية.
 صحيح اجلامع لألبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، بدون تاريخ.

 (3350) الرقم املوحد:

 ال جتعلوا بيوتكم قبورا, وال جتعلوا قِّبي عيدا, وصلوا لَعَّ فإن صالتكم تبلغِن حيث كنتم
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تدعوا ىلع أوالدكم، وال ال تدعوا ىلع أنفسكم؛ وال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
 «.تدعوا ىلع أموالكم، ال توافقوا من اهلل ساعة يُسأل فيها عطاٌء فيستجيب لكم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث وينىه عن ادلاعء ىلع انلفس واألوالد واألموال؛ ألن ادلاعء شأنه عظيم،  -صىل اهلل عليه وسلم-حيذر الرسول 
 اهلل ىلع العباد، لو وافق ساعة إجابة فيكون رضره ىلع صاحبه وما يتعلق به من أوالده وماهل.قد يمضيه 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أحاكم ادلاعءاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. منت احلديث:مصدر 
 معاين املفردات:

 ساعة : الساعة يف األصل تطلق ىلع معنيني، أحدهما : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعرشين جزًءا يه جمموع ايلوم والليلة، ثانيهما : •
 جزء من أجزاء الوقت واحلني وإن قل .

 فوائد احلديث:
 األوالد أو املال بيشء من الُضر ِلال يصادف هذا ادلاعء القبول.انليه عن ادلاعء ىلع انلفس أو  .1
 أن لألزمنة خواصاً يتقبل اهلل فيها ادلاعء، فيتحرى املؤمن السااعت املباركة بادلاعء. .2
 يكون داعء املسلم داعء خري ورمحة واعفية، ال داعء عذاب وهالك. .3
 ل أن خيرجها.ينبيغ ىلع العبد أن حيرص ىلع الكمه وعباراته، ويزنها قب .4

 املصادر واملراجع:
دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا ييح بن رشف انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 

 ه.1428
 ه.1418وىلالطبعة األ -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف سعيد اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه.1430الطبعة األوىل -نارص العمار، دار كنوز إشبيليا ، حلمد بن«كنوز رياض الصاحلني -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (3231) الرقم املوحد:

ال تدعوا ىلع أنفسكم؛ وال تدعوا ىلع أوالدكم, وال تدعوا ىلع أموالكم, ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل 
 فيها عطاء فيستجيب لكم
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 «.ال تسبوا األموات؛ فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا»مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات والوقوع يف أعراضهم، وأن هذا من مساوئ األخالق، وحكمة انليه جاءت من قوهل 
احلديث: "فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا" أي وصلوا إىل ما قدموه من أعماهلم صاحلة أو طاحلة، وهذا السب ال يبلغهم يف بقية 

 وإنما يؤذي األحياء.
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أفضوا إىل ما قدموا : صاروا إىل ما قدموا من أعماهلم. •
 فوائد احلديث:

 كفاًرا.احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات، وعمومه يفيد أنه سواء أكانوا مسلمني أم  .1
 يستثىن من انليه عن سب األموات إذا اكن يف ذكر معايبهم فائدة. .2
 احلكمة من انليه عن سبهم جاءت يف احلديث، ويه أنهم وصلوا إىل ما قدموا من خري أو رش فال ينفع سبهم، وأيضا ملا فيه من إيذاء أقاربه .3

 األحياء.
 أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يقول ما ال فائدة فيه. .4

 املصادر واملراجع:
 م.2009 - 1430الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش  

 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423األسدي، مكَّ

 م.2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 .1422مد فؤاد عبد ابلايق، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حم

 (5364) الرقم املوحد:

 قدمواال تسبوا األموات؛ فإنهم قد أفضوا إىل ما 
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ِإالَّ ُمْؤِمنًا، َواَل اَل تَُصاِحب »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
ُكل َطَعاَمَك ِإالَّ تيَِق 

ْ
 «.يَأ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن الواجب ىلع املسلم مالزمة أهل الصالح يف لك أحواهل، فيف احلديث احلث  -ريض اهلل عنه-أفاد حديث أيب سعيد اخلدري 
مصاحبة الكفار واملنافقني؛ ألن مصاحبتهم مُضٌة يف ادلين فاملراد باملؤمن ىلع ُصحبة املؤمنني، وهذا ما يتطلب ابلعد عن 

 أي عدد من املؤمنني.
وأكَّد هذه املالزمة للصاحلني بقوهل: )وال يأكل طعامك إال تيق( أي: ُمتوررع يرصِف قوت الطعام إىل عبادة اهلل، واملعىن ال 

دلعوة اكلويلمة وغريها، فينبيغ أن يكون املدعو من أهل اإليمان تطعم طعامك إال تقيًّا، ويدخل يف هذا أيضاً طعام ا
 والصالح.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واملجالساتلصنيف: 

 الصحبة. -الزهد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -عنهريض اهلل -أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 رواه أبوداود والرتمذي وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

كفار اَل تَُصاِحب إِالَّ ُمْؤِمنًا : أي: ال جتعل لك صديًقا إال من أهل االستقامة والصالح، ويكون املراد منه أيًضا انليه عن مصاحبة ال •
 واملنافقني.

ُكل  •
ْ
 َطَعاَمَك إاِلَّ تيَِق : أي: متورع حبيث يرصف قوة الطعام إىل عبادة اهلل وطاعته.ال يَأ

 فوائد احلديث:
ار ال يصاحبهم وتكون مواالتهم بقدر إيمانهم وبغضهم بقدر معصيتهم. .1  انليه عن مواالة الكفار ومودتهم ومصاحبتهم، وكذلك الفجَّ
 رص ىلع دعوتهم يف الوالئم وغريها.األمر بمالزمة األتقياء األوفياء وخمالطتهم واحل .2
 جواز األكل من بيت الصديق. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1423، الرياض، ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14حثني، طنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلا

 .ه1415 اثلانية،: الطبعة بريوت، –عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي، دار الكتب العلمية 
، مؤسسة الرسالة، 1املحسن الرتيك، طمسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد 

 ه.1421
 سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.

 1395ة، سنن الرتمذي، لإلمام الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلاني
 م.1975 - ـه

 بريوت. -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية 
 .1985 - 1405 -بريوت، الطبعة: اثلاثلة  -مشاكة املصابيح، للتِّبيزي، حتقيق األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم 

 (3474) الرقم املوحد:

 ال تصاحب إال مؤمًنا, وال يأكل طعامك إال تِقٌّ 
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سليم  احلديث:
َ
قال: بينما جاريٌة ىلع ناقة عليها بعض َمتَاِع القوم،  -ريض اهلل عنه-عن أيب بَْرَزَة نَْضلََة بن عبيد األ

-صىل اهلل عليه وسلم-امهلل الَْعنَْها، فقال انليب وتََضاَيَق بهم اجلبل فقالت: َحْل،  -صىل اهلل عليه وسلم-إذ برَُصَْت بانليب 
 «.ال تَُصاِحبْنَا ناقٌة عليها لَْعنَةٌ : »

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وقد تضايق بالقوم -صىل اهلل عليه وسلم-اكنت فتاة صغرية السن ىلع ناقة عليها بعض األمتعة واألغراض، فرأت انليب 
لترسع يف  -ويه لكمة زجر لإلبل-اجلبل، فأرادت أن ترسع انلاقة، فقالت هلا: حل  -اهلل عليه وسلم صىل-اذلين فيهم انليب 

 : ال تسري معنا ناقة عليها لعنة.-صىل اهلل عليه وسلم-السري، ثم لعنتها، فقال انليب 
___________________________ 

 الالكم والصمتالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو بَْرَزَة نَْضلََة بن عبيد األسليم  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 َحل : لكمة لزجر اإلبل. •
 جارية : الفتاة صغرية السن. •
 ادلنيا، قليلها وكثريها.متاع القوم : لكمة تطلق ىلع لك ما ينتفع به من عروض  •

 فوائد احلديث:
 اتلحذير من اللعن. .1
 جتنب مصاحبة املبتدعني والفاسقني،ألنهم حمل اللعنات. .2

 املصادر واملراجع:
 م.2007. 1رياض الصاحلني للنووي، حتقيق : ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق.ط-1 
 الرتاث العريب/بريوت.صحيح مسلم، بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء -2
 م.1987. 1نزهة املتقني رشح رياض الصاحني، رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط -3
 ه.1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني، مؤسسة ابن عثيمني اخلريية، مدار الوطن للنرش، الرياض، ط-4
 م.2009. 1يا، الرياض، طكنوز رياض الصاحلني، املجلس العليم كنوز دار إشبيل-5

 (6988) الرقم املوحد:

 ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة
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ال تقولوا للُمنَافق َسيرٌد، فإنه إن يَُك »: -عليه وسلمصىل اهلل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن بُريدة  احلديث:
 «.-عز وجل-َسيرًدا فقد أْسَخْطتُْم ربكم 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أن املنافق إن اكن سيًدا كبرًيا يف قومه وأطلقتم عليه لقب: سيد، فقد أسخطتم اهلل؛ ألنه يكون تعظيًما هل، 
ال يستحق اتلعظيم، وإن لم يكن سيًدا يف  قومه أو كبرًيا يف قومه، فإنه يكون كذبًا ونفاقًا، فيف احلالني ينىه عن وهو ممن 

يادة مطلًقا، وهذا انليه اعم للصحابة  إطالق لفظ السيد ىلع املنافق، ومثله الاكفر والفاسق واملبتدع، فهو ال يستحق وصف السر
وصاحب  -صىل اهلل عليه وسلم- عهدهم ىلع قسمني، األول: منافقون ال يعلمهم إال انليب ومن بعدهم، وقد اكن املنافقون يف

 ، واثلاين: منافقون عرف الصحابة نفاقهم، كعبد اهلل بن أيب، وهذا ينطبق عليه احلديث.-ريض اهلل عنه-الرس وهو حذيفة 
___________________________ 

 عية < آداب الالكم والصمت < املنايه اللفظية وآفات اللسانالفضائل واآلداب < اآلداب الرشاتلصنيف: 
ْسليَِمَّ  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-بَُريَْدة بن احلَُصيب األ

 رواه أبو داود والنسايئ يف الكِّبى وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 أْسَخْطتُْم : أْغَضبْتُم. •
 َسيرًدا : أي مرتفع الَقْدر ىلع من ِسواه.إن يَُك  •

 فوائد احلديث:
؛ ألنه تعظيم لعدوره اخلارج عن طاعته -عز وجل-حتريم وصف املنافق بأوصاف االحرتام واتلقدير، وأن وصفه بذلك يستديع غضب اهلل  .1

 املستحق لإلهانة واتلحقري.
 يلحق باملنافق: الفاسق والاكفر  واملبتدع. .2
 بطاعته، والزتام حدوده. -تعاىل-االحرتام واتلقدير إال من تواضع هلل ال يستحق  .3
 رسوهل.ينبيغ ىلع املجتمع املسلم أال جيعل للمنافقني ثَغرة يلجؤون منها تلوجيه شؤون املسلمني، بل ينبيغ إذالهلم؛ ألنهم خالفوا أمر اهلل و .4
 الفضل. جواز تَْسييد غري املنافق، إن اكن أهاًل ذللك، اكلعلماء وأهل .5

 املصادر واملراجع:
 ه. 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  

 ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
 م.     1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   
 ه.1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل،  

ِجسْ   تاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.   سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السر
 ه. 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

 إللكرتونية.رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة ا 
 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

 م.1985مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل اتلِّبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
 (8962) الرقم املوحد:

 -عز وجل-ال تقولوا للُمَنافق َسيرٌد, فإنه إن يَُك َسيرًدا فقد أْسَخْطُتْم ربكم 
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: "ال تَُكوَننَّ إِِن اْستََطْعَت -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سلمان الفاريس  احلديث:
َل َمْن يَْدُخُل السوق، وال آِخَر َمْن خَيُْرُج منها، فإنها َمْعَرَكُة الشيطان، وبها َينِْصُب رايته".  وَّ

َ
 أ

خ". ويف رواية: "ال تُكْن أول من يدخل السوق، وال  آخر من خيرج منها، فيها باض الشيطان وَفرَّ
 صحيح، لكن الرواية اثلانية ضعيفة. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ويه بمعىن األمر، أال يكون أول من يدخل األسواق وال آخر  -ريض اهلل عنه-لسلمان  -صىل اهلل عليه وسلم-وصية انليب 
اهلل، وحيصل فيها اختالط بني الرجال والنساء، وانلظرات املحرمة، والالكم املحرم وما من خيرج منها؛ ألنها أبغض ابلالد إىل 

 أشبه ذلك، وألن إبليس يزين للناس فيها فعل القبيح واملنكر، ففيها باض وفرخ، أي: استوطنها وأحبها.
___________________________ 

 يق والسوقالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الطراتلصنيف: 
َحابَِة. -املنايه  -اإليمان موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   فََضائِِل الصَّ

 -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  راوي احلديث:
 رواه مسلم، والرواية اثلانية رواها الطِّباين وابليهيق يف شعب اإليمان. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 فيها باض الشيطان وفرخ : استوطنها وأحبها لكونه حمل املعايص من الغش، واخلداع، واأليمان الاكذبة، واألفعال املنكرة وحنوها. •
 معركة : موضع العراك واملقاتلة. •

 فوائد احلديث:
 عدم املسارعة إىل أماكن الغفلة، اكلسوق ملا فيه من املفاسد. .1
 ينشط فيها الشيطان وأعوانه، وينرشون باطلهم ومنكراتهم ويتاكثرون.األسواق يه األماكن اليت  .2
 انليه عن اإلطالة واملكث يف األسواق لغري حاجة؛ ملا يرتتب عليه من املفاسد. .3

 املصادر واملراجع:
 م. 1992 ـه/  1412الطبعة: األوىل، اململكة العربية السعودية.  -سلسلة األحاديث الضعيفة، للشيخ األبلاين. دار املعارف، الرياض  

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 

 ه. 1423قيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، الطبعة األوىل، حت
 ه. 1428رياض الصاحلني للنووي،الطبعة األوىل، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 القاهرة. الطبعة: اثلانية. -. املحقق: محدي بن عبد املجيد السليف. دار النرش: مكتبة ابن تيمية املعجم الكبري، للطِّباين

 م. 2003 - ـه 1423شعب اإليمان، للبيهيق. انلارش: مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع بالرياض باتلعاون مع ادلار السلفية ببومباي باهلند الطبعة: األوىل، 
 (4934) الرقم املوحد:

ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق, وال آخر من خيرج منها, فإنها معركة الشيطان, وبها ينصب 
 رايته
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 «ال تاَلَعنُوا بلعنة اهلل، وال بغضبه، وال بانلار»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن سمرة بن جندب  احلديث:
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
الرشيف املؤمنني ىلع أن يدعو بعضهم ىلع بعض بأنواع من ادلاعء، ويه لعنة اهلل وغضب اهلل وبانلار، ذلك ينىه احلديث 

 .-تعاىل-لعظم شأن هذه األدعية عند اهلل 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمتاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-ُجنَْدب َسُمرة بن  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 .-تعاىل-ال تالعنوا : ال يلعن بعضكم بعضاً، واللعن هو الطرد من رمحة اهلل  •

 فوائد احلديث:
 لكه.انليه عن ادلاعء بلعنة اهلل أو غضبه أو انلار لعظم شأن ذلك  .1

 املصادر واملراجع:
 م.2007. 1رياض الصاحلني للنووي. حتقيق : ماهر الفحل.دار ابن كثري.دمشق.ط-1 
 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -2
 عبد احلميد.دار الفكر.سنن أيب داود،أليب داود السجستاين.حتقيق: حممد حميي ادلين -3
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط -4
 .1987، 1نزهة املتقني رشح رياض الصاحني : رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين. مؤسسة الرسالة، ط-5
 م.2009. 1املجلس العليم كنوز دار إشبيليا.الرياض.طكنوز رياض الصاحلني .-6
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب/بريوت.-7
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم.-8

 (6985) الرقم املوحد:

 ال تالعنوا بلعنة اهلل, وال بغضبه, وال بانلار
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اَل جَيِْزي ودٌل وادًلا إال أن جيده »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َيُه   «.َفيُْعِتَقهُ مملواًك، فَيَْشرَتِ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 ال يقوم ودل بما ألبيه عليه من حق وال يكافئه بإحسانه به إال أن جيده مملواًك فيشرتيه ويعتقه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادليناتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-الرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 جيزي : يكافئ. •
 العتق : أعتق العبد: حرره فهو معتق. •

 فوائد احلديث:
 عظيم حق الوادلين يف اإلسالم. .1
الظاهر غري مراد بل يُعتق األب ىلع االبن بمجرد الرشاء، وال حيتاج إىل ترصيح ظاهر احلديث: أنه ال بد من اتلرصيح بالعتق، ولكن هذا  .2

 بالعتق.
 إذا اشرتى الودل أمه اململوكة ُعتقت عليه بمجرد الرشاء وال حيتاج إىل ترصيح بالعتق. .3
 ن.ال جيوز للودل أن يسرتق أبويه أو أحدهما، فإن حدث ذلك؛ فهو من أمارات الساعة، ودالئل تغيري الزما .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  - 
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه.1418الطبعة األوىل -تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
الطبعة -بريوت-دار املعرفة-الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري، حتقيق خليل مأمون شيحا ديلل -

 ه.1425الرابعة
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (3775) الرقم املوحد:

 ال جَيزي ودٌل وادًلا إال أن جَيده مملوًَك, فيَشرتيه فُيعتِقه
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لُّ ملسلم أن َيْهُجَر أَخاه »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ال حَيِ
 «.ثاََلث، فمن َهَجر فوق ثاََلث فمات دخل انلَّارفوق 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

لُّ للمسلم أن يهجر أخاه املسلم فوق ثالث، إذا اكن اهلجر حلَظر انلفس ومعايش ادلنيا، أما إذا اكن  معىن احلديث : أنه ال حَيِ
والفجور والفسوق إذا لم يتوبوا، ومن فعل ذلك، ثم مات وهو ُمرِصٌّ ملقصد رشيع جاز، بل قد جيب ذلك، كهجر أهل ابلدع 

ىلع معصيته ولم َيتُب منها قبل أن يموت دخل انلار، ومعلوم أن من استحق انلار من املسلمني ذلنب اقرتفه ولم يتجاوز اهلل 
اذلين هم أهلها، واذلين ال سبيل هلم إىل  عنه، فإنه إذا دخلها البد وأن خيرج منها، وال يبىق يف انلار أبد اآلباد إال الكفار

 اخلروج منها.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:
 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 فوق ثالث : أكرث من ثالثة أيام. •

 فوائد احلديث:
 بيان حق من حقوق املسلم ىلع أخيه املسلم. .1
 أن من هجر أخاه فوق ثالث يلاٍل، ومات وهو ُمرِصٌّ ىلع الَهْجر والَقِطيعة دخل انلَّار مع ُعصاة املوحدين. .2
 رشيع من كبائر اذلنوب اليت تدخل صاحبها يف نار َجَهنم.اإلرصار ىلع الَهْجر والَقِطيعة دون سبب  .3

 املصادر واملراجع:
 م.  1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   
 ه. 1421نلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: ا 

 .بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 ه. 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

 والرتهيب، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف، الطبعة: اخلامسة. صحيح الرتغيب 
 ه. 1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

 حسن العباد، نسخة اإللكرتونية.رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد امل
 (8882) الرقم املوحد:

 ال حَيِلُّ ملسلم أن َيْهُجَر أَخاه فوق ثاََلث, فمن َهَجر فوق ثاََلث فمات دخل انلَّار
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ال َيُقْل أحُدكم: امهلل اغِفْر يل إن ِشئَْت، امهلل ارمحِّن إن ِشئَْت، »مرفواعً:  -اهلل عنهريض -عن أيب هريرة  احلديث:
 «.يِلَْعِزِم املسألَة، فإن اهلل ال ُمْكِرَه هل

ْغبََة، فإن اهلل ال َيتََعاَظُمه يشٌء أعطاه»وملسلم:  ِم الرَّ  «.َويْلَُعِظَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ال ملا يريد نىه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َمن  ملا اكن لك العباد مفتقرون إىل اهلل عزوجل، واهلل هو الغِّن احلميد الَفعَّ
أراَد ادلاعء عن تعليق طلب املغفرة والرمحة من اهلل ىلع املشيئة، وأمره بَعْزم الطلب دون تعليق؛ ألن تعليق الطلب ِمن اهلل 

ُر بأن اهلل ُيثِْقلُه يشٌء ِمن حوائج َخلِْقه، أو يَْضَطرُّه يشء إىل قضائها، وهذا خالف احلق، كما يُْشِعُر ذلك بُفتُور ىلع املشيئة يُْشعِ 
، وذلك ينايف االفتقار اذلي هو ُروُح عبادة ادلاعء، وأل ن العبد يف الطلب واستغنائه عن ربه، وهو ال ِغىًن هل عن اهلل َطْرَفَة َعنْيٍ

. اتلخيري ال يَ  َ  ِليُق باهلل عزوجل؛ إذ ال ُمْكِرَه هل حىت خُيَريَّ
َل اهلل ما أراد ِمن اخلري كُِّب أو صًغر؛ فإن اهلل ال َيْعرُسُ ع

َ
ليه ثم أمر صىل اهلل عليه وسلم ادلايَع باإلحلاح يف ادلاعء وأن يَْسأ

واآلخرة، املترصف فيهما اتلرصُّف املطلق، وهو ىلع لك يشء يشٌء أراد إعطاءه، وال يَْكُِّبُ عليه حاجُة سائل؛ فإنه مالك ادلنيا 
 قدير.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعءاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

ِن اإلجابَة.واملسألة: من السؤال أي ادلاعء. •  يلعزم املسألة : أي: يِلَْجِزْم يف طلب احلاجة اليت يُِريُد، وَيتَيَقَّ
 ال ُمْكِرَه هل : أي: ال يَْضَطرُّه داعء وال غريه إىل فعل يشء. •
م الرغبة : أي: يُِلحُّ يف طلب  •  احلاجة اليت يريد.ويلَُعظر
 ال يتعاظمه يشء أعطاه : أي: ال يَْكُِّبُ وال َيْعرُس عليه يشٌء أراد إعطاءه. •

 فوائد احلديث:
 منع تعليق ادلاعء باملشيئة. .1
 تزنيه اهلل عما ال يليق به، وسعة فضله، وكمال غناه، وكرمه وجوده سبحانه وتعاىل. .2
 مرشوعية ادلاعء وإثبات نفعه. .3
 هلل عزوجل.إثبات الكمال  .4
 تعظيم الرغبة فيما عند اهلل حسن ظن باهلل تعاىل. .5

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

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
مكتبة السوادي، جدة،  -قيق: حممد بن أمحد سيد أمحددارسة وحت -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -

 م.2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -اململكة العربية السعودية
 م.2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -
 ه.1424الطبعة: اثلانية، حمرم  -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -د بن صالح بن حممد العثيمنيحمم -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -

 (5978) الرقم املوحد:

 ال َيُقْل أحُدكم: امهلل اغِفْر يل إن ِشْئَت, امهلل ارْحِن إن ِشْئَت, يِلَْعزِِم املسألَة, فإن اهلل ال ُمْكرِهَ هل
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قبل موته بثالثة أيام،  -صىل اهلل عليه وسلم-: أنه سمع رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل عن  احلديث:
نَّ باهلل »يقول:   «.-عز وجل-ال َيُموَتنَّ أحُدكم إال وهو حُيسُن الظَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ضب اهلل وسخطه، والرجاء لعفوه ورمحته، ولكنه عند الواجب ىلع املسلم أن يعيش بني اخلوف والرجاء، اخلوف من غ
االحتضار يغلب جانب الرجاء ويزيد حسن ظنه باهلل، ويرجو ويأمل رمحته وعفوه، حىت يكون ذلك مانًعا من القنوط من 

 رمحة اهلل يف تلك الساعة.
___________________________ 

 أعمال القلوبالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 ال يموتن : أي: حيرص ىلع أن يأتيه املوت وهو ىلع هذه احلال. •
 حيسن الظن : يعتقد أنه يرمحه ويعفو عنه. •

 فوائد احلديث:
 ايلأس والقنوط، واحلث ىلع الرجاء وخاصة عند اخلاتمة.اتلحذير من  .1
 .حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع إرشاد أمته، وشدة رأفته بها يف مجيع أحواهل؛ حىت يف مرض موته ينصح أمته ويدهلا ىلع مسالك انلجاة .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد  

 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
دار  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/ حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع 

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة 

 (3779) الرقم املوحد:

ن باهلل   -عز وجل-ال َيُموَتنَّ أحُدكم إال وهو حُيسُن الظَّ
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ال َيُموُت ألَحٍد من املسلمني »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
لَّة الَقَسم ه انلَّار إال حَتِ  «.ثالثة من الَودَل فتَمسُّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

م جسده ىلع انلار، إذا حُيَ  -تعاىل-من مات هل ثالثة من الودل ذكوًرا فقط أو إناثًا فقط أو من اذلكور واإلناث مًعا، فإن اهلل  رر
وَقَدره، إال بَِقْدر إبرار القسم، وهو عبور الرصاط؛ لقوهل عز وجل: )وإن منكم إال  -تعاىل-َصَِّب واْحتََسب وريِض بقضاء اهلل 

 واردها(.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال اجلوارحاتلصنيف: 
 واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةالفضائل 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

لَّة الَقَسم : أي َيُمُرَّ ىلع انلار يلُحقق الَقَسم الوارد يف اآلية: )وإن منكم  •  إال واردها اكن ىلع ربك حتما مقضياً(.حَتِ
 فوائد احلديث:

إن اكن املؤمن اذلي يموت هل ثالثة أوالد، فَيْحتَِسب ويصِّب، ويرىض بقضاء اهلل وقدره ال تمسه انلار، وإن وروده ىلع الرصاط ال يؤذيه لظاها  .1
 من أهل السعادة وإنما جيتازها لكَْمِح ابَلرَص.

اط الَمنُْصوب ىلع َمنت جهنم. ما ِمْن أحد إال َسيَُمر ىلع .2  الرصر
 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. -
 ه1418الطبعة األوىل -الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض  -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة العرصية. -
 ه1430الطبعة األوىل -نوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيلياك -
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار -

 املعرفة.
 ه.1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -

 (8873) الرقم املوحد:

ه انلَّار إال حَتِلَّة الَقَسم  ال َيُموُت ألَحٍد من املسلمني ثالثة من الَودَل فَتمسُّ
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ال يَنظر الرَُّجل إىل َعْوَرة الرجل، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد  احلديث:
 «.إىل املرأِة يف اثلوب الواحد وال املرأة ُإىل َعْوَرة املرأة،ِ وال ُيْفيِض الرَُّجُل إىل الرَُّجل يف ثوب واحد، وال ُتْفيِض املرأةُ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ر  ال ينظر الرجل إىل عورة رجل آخر وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة هذا نيه للناظر وللناظرة أن ينظرا إىل عورة غريهم، فلو قُدر
أن امرأة انكشفت عورتها حلاجة، كما لو كشفت عورتها عند الطبيبة للعالج واكنت أختها ترافقها فال جيوز هلا أن تنظر 

ت من ريح أو غري ذلك فإن املرأة األخرى ال تنظر إىل ما بني الرسة والركبة، وعورة الرجل يه ما إىل عورة أختها، أو انكشف
بني رسته وركبته، فلو انكشفت عورة الرَُّجل حلاجة أو من غري قصد، فال جيوز لآلخرين انلظر إىل عورته، فإن وقع نظره 

 ىلع عورة أخيه فجأة وجب رصف نظره وعدم استدامته. 
يِض الرَُّجل إىل الرَُّجل يف ثوب واحد، "وال ُتْفيِض املرأة إىل املرأة يف اثلوب الواحد" واملعىن: ال تصل برشة أحدهما إىل "وال ُيفْ 

برشة اآلخر متجردين يف ثوب واحد" فإن يف ُمبَارشِة أحدهما اآلخر ملُس عورِة لك واحٍد منهما صاحبه، وملُسها اكنلظر إيلها، 
 م وأبلغ، وما قيل يف حق الرَُّجل يقال يف حق املرأة للنص.بل هو أشد يف اتلحري

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس
 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
ْمر يُستَح منه، وما أوجب الرشع سرته من اإلنسان. •

َ
 َعورة : لك أ

 ُيْفيِض : اإلفضاء: االنتهاء والوصول، واملراد هنا اللمس. •
 يف ثوب واحد : يضطجعا متجردين حتت ثوب واحد. •

 فوائد احلديث:
 العورات ولو مع  احتاد اجلنس فضاًل عن اختالفه.انليه عن انلظر إىل  .1
 حرص اإلسالم ىلع طهارة املجتمع وإغالق الطرق املؤدية للفواحش. .2
يف وقت حتريم انلظر إىل عورة الرجل من رسته إىل ركبته، وعورة املرأة احلُرة بالنسبة إىل املرأة وحمارمها أن يظهر يشء زائد عما يظهر اعدة  .3

 أما بالنسبة للرَُّجل األجنيب فجميع بدنها عورة.مهنتها يف ابليت، و
 حتريم مس عورة الغري، إال حلاجة كمداواة وحنوها. .4

 املصادر واملراجع:
 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  

 ه 1430ن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد ب
 م        1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   

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

واتلوزيع، الطبعة:  إكمال املعلم بفوائد مسلم، تأيلف: عياض بن موىس بن عياض، حتقيق: د/ ييح بن اسماعيل،  انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش
  ـه  1419األوىل، 

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 (8904) الرقم املوحد:

ال يَنظر الرَُّجل إىل َعْوَرة الرجل, وال املرأة إىل َعْوَرة املرأة, وال ُيْفِِض الرَُّجل إىل الرَُّجل يف ثوب واحد, وال 
 ُتْفِِض املرأة إىل املرأة يف الوب الواحد
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ه، »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن أنس وأيب هريرة  احلديث: ه، ووادِلِ َحبَّ إيله ِمن َودَلِ
َ
ُكوَن أ

َ
ال يُْؤِمُن أحُدكم حىت أ

 «.وانلاس أمجعني
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نا رسول اهلل  ل ىلع اإليمان اذلي يَْدُخُل  -وسلمصىل اهلل عليه -خُيِِّْبُ يف هذا احلديث: أنه ال يَْكُمل إيماُن املسلم، وال َيَتَحصَّ
م ُحبَّ رسول اهلل  ه ووادله وانلاس أمجعني، وذلك أن ُحبَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-به اجلَنَّة بال عذاب، حىت ُيَقدر ىلع ُحبر َودَلِ

هو املبلرغ عنه، واهلادي إىل دينه، وحمبَّة اهلل ورسوهل ال تَِصحُّ إال بامتثال أوامر الرشع  رسول اهلل يعِّن: ُحبَّ اهلل؛ ألن الرسول
 واجتناب نواهيه، وليس بإنشاد القصائد، وإقامة االحتفاالت، وتلحني األاغين.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوباتلصنيف: 

 وعظم ماكنته. -صىل اهلل عليه وسلم-حب انليب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
نَس بن مالك 

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 : متفق عليه.-ريض اهلل عنه-حديث أنس  اتلخريج:
 ابلخاري.: رواه -ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة 

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

تُه، ويَْدُخل اجلَنَّة بال عذاب. •  به ِذمَّ
ُ
أ  ال يؤمن أحدكم : أي: ال حَيُْصُل هل اإليمان الاكمل اذلي تَِّْبَ

نىَْث، وبدأ بمحبَّة الودل؛ ألن َتَعلَّق القلب به أشدَّ ِمن  •
ُ
َكر واأل  تعلُّقه بأبيه اغبًلا.من ودله : يَْشَمل اذلَّ

تَه وإن َعلَْت. • ه وَجدَّ مَّ
ُ
ه وإن عال، وأ  ووادله : يَْشَمل أباه، وَجدَّ

 وانلاس أمجعني : يَْشَمل إِْخَوته، وأعمامه، وأبناءهم، وأصحابه، وَنْفَسه؛ ألنه من انلاس. •
 فوائد احلديث:

 حمبَّة لك خملوق.، وتقديمها ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب حمبة الرسول  .1
 أحبَّ إيله مما ذَكر. -صىل اهلل عليه وسلم-أن األعمال من اإليمان؛ ألن املحبة عمل القلب، وقد نيُِف اإليمان عمن لم يكن الرسول  .2
 أن نيف اإليمان ال يَُدلُّ ىلع اخلروج من اإلسالم. .3
ثَُره ىلع صاحبه. .4

َ
 أن اإليمان الصادق ال بدَّ أن َيْظَهَر أ

 حمبة رسول اهلل ىلع حمبَّة انلَّْفس، والَودَل، والوادل، وانلاس أمجعني. وجوب تقديم .5
م حمبَّتَه ىلع َنْفِسك ومالك. .6 ُب أن ُتَقدر  فداء الرسول بانلفس واملال؛ ألنه جَيِ
رسول اهلل، وذللك قال بعض أهل أنه جيب ىلع اإلنسان أن َينرُْص سنة رسول اهلل، وَيبُْذل ذللك َنْفَسه وماهل ولك طاقته؛ ألن ذلك من كمال حمبة  .7

ْبَغَض رشيعته؛ فهو مقطوع ال خري فيه.
َ
{ أي: ُمبِْغَضك، قالوا: وكذلك َمن أ برَْتُ

َ
 العلم يف قوهل: }إِنَّ َشانِئََك ُهَو اأْل

َفَقة واإلكرام واتلعظيم؛ لقوهل:  .8 ه ووادله »جواز املحبة اليت للشَّ ْثبََت أصل املح...«. أحب إيله من َودَلِ
َ
 بَّة، وهذا أمر طبييع ال ُينِْكُره أحد.فأ

ًما ىلع لك أحد ِمن انلاس، حىت  .9 ىلع وجوب تقديم قول الرسول ىلع قول لك انلاس: ألن ِمن الزم كونه أحبَّ ِمن لك أحد أن يكون قوهل ُمَقدَّ
 َنْفِسك.

َحبَّ 
َ
ُكوَن أ

َ
 إيله ِمن َودَلِه, ووادَلِه, وانلاس أمجعنيال يُْؤِمُن أحُدكم حىت أ
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل،  صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 م.2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للقراعوي، انلارش: مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة اخلامسة، 

، طبعة الرئاسة العامة إلدارات ابلحوث العلمية واإلفتاء -رمحه اهلل-اتلوحيد اذلي هو حق اهلل ىلع العبيد، لشيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبدالوهاب 
 وادلعوة واإلرشاد.

 م.2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
 ه.1424ول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، البن عثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة اثلانية، الق

 (5953) الرقم املوحد:
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: "ال َيبْلُُغ العبُد أْن -صىل اهلل عليه وسلم-قاَل: قال رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن عطية بن عروة السعدي  احلديث:
ا به بَأٌس".  يكوَن من املتقنَي حىت يََدَع ما ال بَأَس بِِه، َحَذًرا ِممَّ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وع يف احلرام، وكذلك إذا اشتبه مباح بمحرم، وتعذر إن املرء ال يبلغ درجة املتقني حىت يرتك فضول احلالل حذراً من الوق
اتلميزي بينهما، فإنه من تمام اتلقوى أن يدع احلالل خوفًا من احلرام، وهذا احلديث ضعيف اإلسناد ولكن معناه صحيح، 

بهات ال يعلمهن إن احلالل بني، وإن احلرام بني، وبينهما مشت»: -صىل اهلل عليه وسلم-للحديث املتفق عليه: قال رسول اهلل 
كثري من انلاس، فمن اتىق الشبهات استِّبأ دلينه، وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، اكلرايع يرىع حول احلىم، 
يوشك أن يرتع فيه، أال وإن للك ملك حىم، أال وإن حىم اهلل حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت، صلح اجلسد 

 «.سد لكه، أال ويه القلبلكه، وإذا فسدت، فسد اجل
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-عطية بن عروة السعدي  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وابن ماجه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 املتقني : أي املوصوفني باتلقوى، ويه اتقاء انلار بفعل الطاعة وترك املعايص.من  •
 يدع : يرتك. •

 فوائد احلديث:
 تناول احلالل املحض من صفات املتقني. .1
 من اتلقوى وقاية انلفس عن الشبه، واإلعراض عنها. .2

 املصادر واملراجع:
 اجلوزي.بهجة رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن  
 ه.1388مرص، الطبعة اثلانية،  -سنن الرتمذي، لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق، مكتبة احلليب  

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 ماجه، للحافظ حممد بن يزيد القزويِّن، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية.سنن ابن 

 ه.1426الرياض،  -رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن 
 ه.1400بريوت، الطبعة األوىل،  -اغية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام، تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم 

 القاهرة. -فيض القدير رشح اجلامع الصغري، تأيلف عبدالرؤوف املناوي، دار احلديث 
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة 

 (6109) الرقم املوحد:

 ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس به
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قاَل: "ال َيتََمنَّ أَحُدَكم املوَت، إما  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن رسوَل اهلِل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 حُمِسناً فلعلَّه يَْزَداُد، وإما ُمِسيئاً فلعلَّه يَْستَْعِتُب". 

ُع به من قبِل أَن يَأتيَه؛ إنه إذا ماَت : "ال َيتََمنَّ أَحُدُكم املوَت، وال يَدْ -صىل اهلل عليه وسلم-ويف رواية قال رسول اهلل 
 انقطَع عملُُه، وإنه ال يَزيُد املؤمَن ُعُمُرُه إال خرياً".

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قوهل عليه الصالة والسالم: "ال يتمن أحدكم املوت"، وانليه هنا للتحريم؛ ألن تمِّن املوت فيه يشء من عدم الرضا بقضاء 
اهلل، واملؤمن جيب عليه الصِّب إذا أصابته الُضاء، فإذا صِّب ىلع الُضاء نال شيئني مهمني: األول: تكفري اخلطايا فإن اإلنسان 
ال يصيبه هم وال غم وال أذى وال يشء إال كفر اهلل به عنه حىت الشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه. اثلاين: إذا وفق 

يغ بذلك وجه اهلل فإنه يثاب، أما كونه يتمىن املوت فهذا يدل ىلع أنه غري صابر ىلع ما الحتساب األجر من اهلل وصِّب يبت
قَض اهلل عز وجل وال راض به، وبني الرسول عليه الصالة والسالم أنه إما أن يكون من املحسنني فزيداد يف بقاء حياته 

 زداد حسناته.عماًل صاحلاً، فاملؤمن إذا بيق ولو ىلع أذى ولو ىلع رضر فإنه ربما ت
وإما مسيئاً قد عمل سيئاً فلعله يستعتب أي يطلب من اهلل العتىب أي الرضا والعذر، فيموت وقد تاب من سيئاته فال تتمن 

 املوت؛ ألن األمر لكه مقيض، فيصِّب وحيتسب، فإن دوام احلال من املحال. 
قطاع العمل باملوت، فإن احلياة يتسبب منها العمل، والعمل وفيه إشارة إىل أن املعىن يف انليه عن تمِّن املوت وادلاعء به هو ان

حيصل زيادة اثلواب ولو لم يكن إال استمرار اتلوحيد فهو أفضل األعمال، وال يرد ىلع هذا أنه جيوز أن يقع االرتداد والعياذ 
د، وىلع تقدير وقوع ذلك وقد باهلل تعاىل عن اإليمان؛ ألن ذلك نادر، واإليمان بعد أن ختالط بشاشته القلوب ال يسخطه أح

وقع لكن نادراً، فمن سبق هل يف علم اهلل خاتمة السوء، فال بد من وقوعها طال عمره أو قرص، فتعجيله بطلب املوت ال خري 
 هل فيه.

ت ويف احلديث إشارة إىل تغبيط املحسن بإحسانه، وحتذير املِسء من إساءته، فكأنه يقول من اكن حمسناً فليرتك تمِّن املو
وليستمر ىلع إحسانه، واالزدياد منه، ومن اكن مسيئاً فليرتك تمِّن املوت ويلقلع عن اإلساءة ِلال يموت ىلع إساءته، فيكون 

 ىلع خطر.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت < املنايه اللفظية وآفات اللساناتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  احلديث:راوي 

 متفق عليه. اتلخريج:
 الرواية األوىل لفظ ابلخاري مع زيادة يف أوهل.

 الرواية اثلانية لفظ مسلم.
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال يتمن : انليه عن تمِّن املوت. •
 حمسناً : مطيعاً هلل. •
 يستعتب : يرجع إىل اهلل تعاىل باتلوبة ورد املظالم، وطلب عتىب اهلل أي: رضاه. •

 فوائد احلديث:
 بعد املوت ينقطع العمل، ويبدأ اإلنسان جِّن ثمار عمله وحتصيله يف ادلنيا. .1
 من املعايص واآلثام. ينبيغ ىلع املرء أن يستغل مجيع حياته يف طاعة اهلل واالزدياد منها، ومراجعة نفسه واتلوبة مما بدر منه .2

 ال يتمن أحدكم املوت, إما حمسنا فلعله يزداد, وإما ُمِسيئاً فلعلَّه يَْسَتْعتُِب 
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 انليه عن تمِّن املوت لُض أصابه من مرض أو فقر أو حنو ذلك. .3
 املصادر واملراجع:

 بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 
 ه.1423ىل، الرياض، الطبعة األو-تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة
 اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي، حتقيق د. يلع ابلواب، دار ابن حزم.

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 ه.1426الرياض، -صالح العثيمني، مدار الوطنرشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن 

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 .ه1422

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار 
 بريوت.-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة

 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -حلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصا

 (5652) الرقم املوحد:
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ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.  اآلخر أن تسافر َمِسرَيَة يوٍم ويللٍة ليس معها ُحْرَمٌة 

 «.ال تُسافر َمِسرَيَة يوٍم إال مع ذي حَمَْرم»ويف رواية: 
 صحيح. درجة احلديث:

 اإلمجايل:املعىن 
املرأة مظنة الشهوة والطمع، ويه ال تكاد تيق نفسها لضعفها ونقص عقلها، ومن َثمَّ اكن من الُضوري، أن خيرج معها زوجها 
أو أحد حمارمها؛ يصون عرضها وحيفظ كرامتها من أن يُعتدى عليها، وهلذا اشرتطوا أن يكون الَمْحَرم بالًغا اعقاًل؛ يلتحقق 

 به املقصود.
وناشدها الشارع يف إيمانها باهلل وايلوم اآلخر، إن اكنت حتافظ ىلع هذا اإليمان، وتنفذ مقتضياته، أن ال تسافر إال مع ذي 

 حَمَْرم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحاكم السفراتلصنيف: 
 والعمرة < واجبات العمرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 قوهل يف عمدة األحاكم عن الرواية اثلانية: )ويف لفظ ابلخاري( صوابه: مسلم.
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 قبول رشعه واالنقياد هل.تؤمن باهلل : تصدق به مع  •
 ايلوم اآلخر : أي: يوم القيامة، وما به من اجلزاء ىلع األعمال. •
 مسرية يوم : أي: مسافة تبلغ مسرية يوم. •
 ُحْرَمٌة : أي حَمَْرم، وهو: زوجها ولك من حترم عليه ىلع اتلأبيد، بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. •

 فوائد احلديث:
 ويللة بال حمرم، ولو مع رفقة مأمونة.حتريم سفر املرأة مسرية يوم  .1
 أن سفرها بال حمرم خمالف ملقتَض اإليمان باهلل وايلوم اآلخر. .2
 أنه ال فرق بني املرأة الشابة واجلميلة، وضدها، وسفر احلج وغريه . .3
 سقوط احلج عمن لم جتد حمرما؛ ألنها ال تستطيع السبيل إيله رشاع. .4
 صون األعراض، ومنع الفساد.كمال الرشيعة اإلسالمية، وحرصها ىلع  .5
 أن اإليمان باهلل وايلوم اآلخر يستلزم اخلضوع لرشع اهلل، والوقوف عند حدوده. .6
 استعمال األلفاظ األقوى تأثرًيا ىلع املخاطب. .7

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

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

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

 ه.1412عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
 ه.1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل 

 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 (4521) الرقم املوحد:

 ُحْرَمةٌ ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن تسافر َمِسرَيَة يوٍم ويللٍة ليس معها 
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ال حيل ملسلم أن »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب أيوب األنصاري  احلديث:
 «.يلال، يلتقيان: فيُعرض هذا، وُيعرض هذا، وخريهما اذلي يبدأ بالسالميهجر أخاه فوق ثالث 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف احلديث نيه عن هجر املسلم أخاه املسلم أكرث من ثالث يلال، يلتيق لك منهما باآلخر فيعرض عنه وال يسلم عليه وال 
اثلالث فما دونها، مرااعة للطباع البرشية؛ ألن اإلنسان جمبول ىلع الغضب، وسوء اخللق، يكلمه، وُيفهم منه إباحة اهلجر يف 

فُعيف عن اهلجر يف اثلالث يلذهب ذلك العارض، واملراد باهلجر يف احلديث اهلجر حلظ انلفس، أما اهلجر حلق اهلل تعاىل 
و معلق بسبب يزول بزواهل، وأفضل هذين املتخاصمني كهجر العصاة، واملبتدعة، وقرناء السوء، فهذا ال يؤقت بوقت، وإنما ه

 من حياول إزالة اهلجر، ويبدأ بالسالم.
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 العقيدة < الوالء والِّباء < اهلجر ورشوطه

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان
 -ريض اهلل عنه-أيوب األنصاري أبو  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 يهجر : اهلجر الرتك، واملراد أن يرتك املؤمن السالم والالكم مع أخيه املؤمن إذا تالقيا، ويعرض لك واحد منهما عن صاحبه. •

 فوائد احلديث:
 ثالثة أيام، فيما يتعلق باألمور ادلنيوية.حتريم هجر املسلم أكرث من  .1
 فضيلة اذلي يبدأ صاحبه بالسالم، ويزيل ما بينهما من اتلهاجر واتلقاطع. .2
 فضل السالم، وأنه يُزيل ما يف انلفوس، وأنه عالمة ىلع املحبة. .3

 املصادر واملراجع:
 . م 2006 – 1427تسهيل اإلملام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل  

 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ

 م.2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط 

 مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. صحيح مسلم، تأيلف:
 (5365) الرقم املوحد:

ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلال, يلتقيان: فيعرض هذا, ويعرض هذا, وخريهما اذلي يبدأ 
 بالسالم
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، وال خبيل، وال َسيرُئ الـَملََكة»مرفواعً:  -اهلل عنهريض -عن أيب بكر الصديق  احلديث:  «.ال يدخل اجلنة ِخبٌّ
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ال يدخل اجلنة اإلنسان اخلداع املحتال اذلي ال يعيش إال باخلديعة، وال ابلخيل اذلي ال يدفع ما جيب عليه من املال وحنوه، 
ممايلكه ومن حتت يده من العمال وحنوهم، واملقصود بعدم دخوهلم اجلنة ادلخول األوِل اذلي ال يسبقه وال من يِسء إىل 

 عذاب، وال يعِّن ذلك عدم دخوهلم اجلنة مطلقاً إذا اكنوا موحدين.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-بكر الصديق أبو  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
اع. •  ِخبَّ : َخدَّ
ُء الـَملََكة : اذلي يِسء صحبة العبيد. •  يَسر

 فوائد احلديث:
 اخلداع وابلخل وسوء امللكة من كبائر اذلنوب. .1

 املصادر واملراجع:
 بريوت، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون. -الرتمذي، حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم، دار إحياء الرتاث العريب اجلامع الصحيح سنن  

 م.1988 ـه، 1408الطبعة : اثلاثلة :  -ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، للشيخ األبلاين، دار النرش: املكتب اإلساليم: بريوت 
 ه.1428 1لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،

مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ
 ه.1424الرياض. الطبعة: السابعة،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار الفلق 

 (5366) املوحد:الرقم 

, وال ِبيل, وال َسيرُئ الـَملََكة  ال يدخل اجلنة ِخبٌّ
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 «.ال يدخل اجلنة َقتَّات»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وهو أنه ال يدخل اجلنة -نقل الالكم بني انلاس بقصد اإلفساد-بوعيد شديد ىلع فاعل  انلميمة  -وسلمصىل اهلل عليه -خيِّب 
 أي  ابتداًء، بل يسبقه عذاب بقدر ذنبه، والقتات هو انلمام، وفعله من الكبائر؛ هلذا احلديث.

___________________________ 
 األخالق اذلميمةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < اتلصنيف: 

 الوعيد. -اإليمان موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َقتَّات : هو اذلي ينقل الالكم من شخص لشخص، أو أشخاص، بقصد اإلفساد. •
 ادلار اليت أعدها اهلل ملن اطاعه، فيها من انلعيم املقيم ما ال خيطر ىلع بال.اجلنة : يه  •
 ال يدخل اجلنة : أي اَل يْدخل اجْلنَّة ابِْتَداء َوقد يْدخل انلَّار. •

 فوائد احلديث:
 انلميمة من كبائر اذلنوب؛ ملا حيصل فيها من األثر الِسء، والعاقبة الوخيمة. .1
  ما يكون فيه اتلآلف بني املسلمني.أن هذه الرشيعة مبنية ىلع لك .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل،  

 صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ه. 1426ن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، حممد ب

م إرساء بنت عرفة، املكتب
ُ
ة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .1423م، البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، توضيح األحاكم من بلوغ املرا

 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط
 م.2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري 

 (5368) الرقم املوحد:

 ال يدخل اجلنة َقتَّات



 

459 
 

 «.ال يدخل اجلنة قاطع»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن جبري بن مطعم  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلديث: نيف ادلخول اذلي ال يسبقه عذاب، وليس احلديث ديلل ىلع حتريم قطيعة الرحم، وأن ذلك من كبائر اذلنوب، ومعىن 
نفيا ألصل ادلخول؛ ألن قاطع الرحم ليس اكفرا حترم عليه اجلنة، بل مآهل إىل اجلنة قطعاً ما دام موحدا، لكنه دخول يسبقه 

 عذاب بقدر ذنبه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 الفضائل < فضائل صلة األرحامالفضائل واآلداب < 

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

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 قاطع : قاطع الرحم: اذلي لم يصلها. •
 فوائد احلديث:

 قطيعة الرحم كبرية من كبائر اذلنوب. .1
 أرضارها.خطورة قطيعة الرحم، وبيان  .2

 املصادر واملراجع:
 م.2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري  

 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
 ه.1422حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، 

 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.
 .م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل 

 (5367) رقم املوحد:ال

 ال يدخل اجلنة قاطع
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ال يدخُل اجلنَة َمن اكن يف »، قَاَل: -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليبر  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  احلديث:
إنَّ اهلل مجيٌل حيب »فقال رجل: إنَّ الرجَل حيب أن يكون ثوبه حسنا، ونَعله حسنة؟ قال: « ذرٍة من ِكِّبقلبه ِمثقال 

 «.اجلماَل، الِكِّب: َبَطُر احلق وَغْمُط انلاس
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قال: "ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من كِّب"،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 
وهذا احلديث من أحاديث الوعيد وحتتاج إىل تفصيل حسب األدلة الرشعية، فاذلي يف قلبه كِّب، إما أن يكون كِّباً عن 

: )ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهلل، فأحبط أعماهلم( -تعاىل-ر وال يدخل اجلنة، لقول اهلل احلق وكراهة هل، فهذا اكفر خمدل يف انلا
،  وأما إذا اكن كِّباً ىلع اخللق وتعاظماً ىلع اخللق، لكنه لم يستكِّب عن عبادة اهلل فهذا جاء فيه هذا الوعيد فال يدخل اجلنة  

ا احلديث قال رجل يا رسول اهلل: الرجل حيب أن يكون ثوبه حسناً بهذ -صىل اهلل عليه وسلم-مع أول زمرة، وملا حدث انليب 
: "إن اهلل مجيل حيب اجلمال" مجيل يف ذاته مجيل يف -صىل اهلل عليه وسلم-ونعله حسنة يعِّن فهل هذا من الكِّب ؟ فقال انليب 

 فإنه مجيل وليس بقبيح.  -عز وجل-أفعاهل مجيل يف صفاته لك ما يصدر عن اهلل 
ب اجلمال" أي حيب اتلجمل بمعىن أنه حيب أن يتجمل اإلنسان يف ثيابه ويف نعله ويف بدنه ويف مجيع شؤونه؛ ألن وقوهل: "حي

اتلجمل جيذب القلوب إىل اإلنسان وحيببه إىل انلاس خبالف التشوه اذلي يكون فيه اإلنسان قبيحاً يف شعره أو يف ثوبه أو 
 يف بلاسه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 مثقال : وزن. •
 املتنايه يف الصغر.ذرة : اجلزء  •
 بطر احلق : رد احلق. •
 غمط انلاس : احتقارهم وازدراؤهم. •

 فوائد احلديث:
 الكِّب من اذلنوب العظيمة اليت تستحق عذاب اهلل يف ادلنيا واآلخرة. .1
 اجلمال إذا لم يكن ىلع وجه الفخر واخليالء واملباهاة ال يدخل يف الكِّب. .2

 ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من كِّب
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 املصادر واملراجع:
 الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة رشح رياض  

 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة
 ه.1428ق، الطبعة األوىل، دمش-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 الرياض. -رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د. سعيد القحطاين. انلارش: مطبعة سفري 
 ه.1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد
 بريوت.-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 (6209) ملوحد:الرقم ا
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 «.ال يُرد ادلاعء بني األذان واإلقامة»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:

 اإلمجايل:املعىن 
 يبني احلديث الرشيف أن من مواطن إجابة ادلاعء الوقت اذلي بني األذان واإلقامة، سواء اكن يف املسجد أو ليس فيه.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أسباب إجابة ادلاعء وموانعهاتلصنيف: 

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

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

 فوائد احلديث:
 أن ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرده اهلل تعاىل، بل يقبله من فضله وكرمه. .1
 استحباب ادلاعء يف هذا الوقت، واغتنام انلفحة اإلهلية والكرم الرباين. .2
 قبول ادلاعء يف هذا الوقت الفاضل، أن منتظر الصالة يف صالة، فهو عند اهلل تعاىل يف صالة، وادلاعء يف الصالة ال يرد.لعل السبب يف  .3
 استحباب اتلقدم إىل املسجد؛ تلحصيل هذا الوقت واالجتهاد فيه. .4
 م صاحبه، وال يقبل داعؤه.قيدت األحاديث إجابة ادلاعء بأنه إذا اكن بإثم أو قطيعة رحم، فهذا اعتداء يف ادلاعء، يأث .5
 قال ابن القيم : ادلاعء من أقوى األسباب، فليس يشء أنفع منه، فمىت أهلم العبد ادلاعء، حصلت اإلجابة. .6

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –سنن الرتمذي، أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم  

 بريوت. -انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  _لإلمام أيب داود حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد سنن أيب داود، 
 م. 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل ، 

 .1985 – 1405 -لطبعة : اثلاثلة بريوت. ا -مشاكة املصابيح، للتِّبيزي، حتقيق األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم 
ة توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامس

 ه.1423
 ي الرياض.ه، دار ابن اجلوز1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 (10634) الرقم املوحد:

 ال يرد ادلاعء بني األذان واإلقامة
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: "ال يزال الرجل يذهب -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سلمة بن األكوع  احلديث:
 يُْكَتَب يف اجلبارين، فيصيبه ما أصابهم".بنفسه حىت 

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حذر اإلنسان من أن يعجب بنفسه، فال يزال يف نفسه يرتفع ويتعاظم حىت يكتب من  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
ال قول اهلل تبارك وتعاىل: )كذلك يطبع لو لم يكن من عقوبتهم إ -والعياذ باهلل-اجلبارين، فيصيبه ما أصابهم، واجلباورن 

يطبع ىلع قلبه حىت ال يصل إيله اخلري، وال ينتيه عن  -والعياذ باهلل-اهلل ىلع لك قلب متكِّب جبار(؛ لاكن عظيماً، فاجلبار 
 الرش، وهذا احلديث ضعيف، ولكن املعىن اذلي دل عليه وهو حتريم الكِّب واتلعايل والوعيد ىلع ذلك موجود يف نصوص

صىل اهلل عليه -، رواه مسلم، وقوهل «ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من كِّب»: -صىل اهلل عليه وسلم-كثرية، كقوهل 
 متفق عليه.« بينما رجل جير إزاره من اخليالء، خسف به، فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة»: -وسلم

___________________________ 
 الفضائل واآلداباتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة
ْكَوِع  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-َسلََمَة بِْن األ

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

 معاين املفردات:
 يذهب بنفسه : أي: يرتفع ويتكِّب. •

 فوائد احلديث:
 بقوم كتب معهم، ويناهل من العذاب ما ناهلم.من تشبه  .1
 حتريم اتلكِّب واتلجِّب واتلعايل والعجب، وأن يرى اإلنسان نفسه عظيًما. .2

 املصادر واملراجع:
 - ـه 1395اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة عبدابلايق، فؤاد حممد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح  

 .م 1975
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 ه.1412ض، الطبعة األوىل، الريا -سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف
 ه.1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 (6210) الرقم املوحد:

 ال يزال الرجل يذهب بنفسه حىت يكتب يف اجلبارين
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 «.ال يرشَبنَّ أحٌد منكم قائما»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 اإلنسان وهو قائم، وهذا انليه إذا لم تكن هناك حاجة للرشب قائما، وهو للكراهة.احلديث تضمن انليه عن أن يرشب 
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 قائًما : واقًفا. •

 فوائد احلديث:
 كراهة الرشب قائًما. .1
 هذه الكراهة تزول عند احلاجة، كوجود زحام ماكن الرشب. .2

 املصادر واملراجع:
 . م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل  

 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط،
مة، الطبعة:  ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 (5349) الرقم املوحد:

 ال يرشَبنَّ أحد منكم قائًما
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ال يُِقيُم الرجُل الرجَل »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
ُعوا ُحوا، وتَوَسَّ  «.من جَمِْلِسِه، ثم جيلس فيه، ولكن َتَفسَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 املجالس:هذا احلديث فيه أدبان من آداب 
 األول: أنه ال حيل للرجل أن يقيم الرجل اآلخر من جملسه اذلي سبقه إيله قبله ثم جيلس فيه.

: )يأيها اذلين آمنوا إذا قيل لكم -تعاىل-اثلاين: أن الواجب ىلع احلضور أن يتفسحوا للقادم حىت يوجدوا هل ماكنا بينهم، قال 
 لكم(.تفسحوا يف املجالس فافسحوا يفسح اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واملجالساتلصنيف: 

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

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

عوا : أي: يفسح  • حوا وتَوَسَّ عوا.ولكن َتَفسَّ حوا وتَوَسَّ  بعضكم بلعض يف املجلس، أو يلقل الرجل ألهل املجلس: َتَفسَّ
 فوائد احلديث:

 من سبق إىل جملس فهو أحق به وال جيوز ألحد أن يقيمه. .1
 الواجب ىلع احلضور أن يفسحوا للقادم قدر الوسع حىت يوجدوا هل ماكنا بينهم. .2
 حيتاج إيله انلاس يف دينهم ودنياهم، وذلا جاءت بمثل هذه اآلداب الكريمة.رشيعة اإلسالم رشيعة اكملة شاملة للك ما  .3

 املصادر واملراجع:
 م.  2006 - ـه1427تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل  

 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
مة، الطبعة اخلاِمَسة، توِضيُح األح ة املكرَّ  م. 2003 - ـه 1423اَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكَّ

 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 
 ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 

 (5350) الرقم املوحد:

 وتوسعواال يقيم الرجل الرجل من َملسه, ثم جيلس فيه, ولكن تفسحوا, 
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غُ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:  «.املؤمُن من ُجْحٍر واحد مرتنيال يدُْلَ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن املؤمن ال يصاب من ماكن واحد مرتني، فينبيغ أن يكون حازًما حذًرا متيقًظا  -صىل اهلل عليه وسلم-خيِّبنا انليب الكريم 
 ال يؤت من الغفلة فينخدع.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال يدلغ : ال يلسع، واملراد:ال يصاب. •
 جحر واحد : من ماكن واحد.من  •

 فوائد احلديث:
 ليس من شيم املؤمن أن ينخدع من الغادر اللئيم املتمرد مرتني. .1
 وجوب أخذ املؤمن احليطة واحلذر حىت ال ينخدع بعدوه أو يؤت من قبل نفسه ودنياه. .2
 للمؤمن أن يكون َكيرًسا فَِطنًا. -صىل اهلل عليه وسلم-توجيه من انليب  .3
 أمته، ونبههم كيف حيذرون مما خيافون من سوء اعقبته. -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -رشيف أدََّب به انليب فيه أدب  .4

 املصادر واملراجع:
 صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة. - 
 قيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حت -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن ابلكري، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة. -
 ه.1426طن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الو -

 (4928) الرقم املوحد:

 ال يدلغ املؤمن من جحر واحد مرتني
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ْح مرفواعً: "ال  -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة األنصاري  احلديث: َحُدُكم َذَكره بَيِميِنه وهو يبول، وال َيتََمسَّ
َ
ُيْمِسَكنَّ أ

 من اخلالء بيمينه، وال يَتَنَفَّس يف اإلناء".
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بيمينه، وينىه املسلَم أن ال يمس ذكره حال بوهل، وال يزيل انلجاسة من القبل أو ادلبر  -صىل اهلل عليه وسلم-يأمر انليب 
 كذلك عن اتلنفس يف اإلناء اذلي يرشب منه ملا يف ذلك من األرضار الكثرية.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشباتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة
 آداب الرشب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

• .  ال ُيْمِسَكنَّ : ال يأخذنَّ
ح : يستجمر. •  َيتََمَسَّ
 ابلول والغائط.من اخلالء : املراد هنا من  •
 بيمينه : بيده ايلمىن. •
 وال يَتَنََفَّس : أي ال خيرج نفسه يف اإلناء حال الرشب. •
 اإلناء : الواعء اذلي يرشب منه. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن مس اذلكر بايلمىن حال ابلول. .1
 انليه عن االستنجاء بايلمني. .2
 انليه عن اتلنفس يف اإلناء. .3
 اضطر إىل مبارشتها، فليكن باليسار.اجتناب األشياء القذرة، فإذا  .4
 بيان رشف ايلمني وفضلها ىلع اليسار. .5
 االعتناء بانلظافة اعمة، السيما املأكوالت واملرشوبات اليت حيصل من تلويثها رضر يف الصحة. .6
 ُسُموُّ الرشع، حيث أمر بكل نافع، وحذر من لك ضار. .7
 كمال الرشيعة اإلسالمية وشمول تعايلمها. .8

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

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 
 ه.1426، ، مكتبة الصحابة، اإلمارات1تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني، ط

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

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

 (3079) الرقم املوحد:

 ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلالء بيمينه وال يتنفس يف اإلناء
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ال يمش أحدكم يف نعل واحدة، يِلُنِْعلهما »عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال:  احلديث:
 «.مجيًعا، أو يِلَْخلَْعُهَما مجيًعا

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صىل اهلل عليه وسلم عن امليش يف نعل واحدة، فإما أن يلبس انلعلني مجيعا، أو خيلعهما مجيعا ويكون حافيا، نىه انليب 
 وهذا األدب ديلل من األدلة ىلع دقة الرشيعة اإلسالمية وشموهلا جلميع منايح احلياة.
___________________________ 

 اللباس الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداباتلصنيف: 
 األمور املنيه عنها.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يلنعلهما مجيعا : يلبس انلعلني يف لكتا رجليه. •
 يزنع رجليه من انلعلني.يلخلعهما : أي  •

 فوائد احلديث:
للمعتاد؛ اإلسالم اكمل، ويدعو إىل الكمال، ومجيل حيب اجلمال؛ فإن ميش اإلنسان يف نعل واحدة، أو خفٍّ واحدة، ففيه ُمثْلٌَة وتشهري، وخمالفة  .1

ويكون حافيًا، واكن صىل اهلل عليه وسلم تارة ينتعل، وتارة ذلا نىه عن امليش يف نعل واحدة، فإما أن ينعل الرجلني مجيًعا، وإما أن يرتكهما، 
 يميش حافيًا.

 انليه عن امليش يف نعل واحدة، وهذا انليه عند مجهور العلماء للكراهة ال للتحريم. .2
 جواز لبس انلعلني وعدمه. .3
 مليش، وال يأمن من العثار.اهتمام اإلسالم باملظهر الطيب املوافق جلميل املروءة؛ ألن امليش بنعل واحدة خيالف سجية ا .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل  

 صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ه. 1426ن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، حممد ب

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

 ه.1427اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .1423، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، توضيح األحاكم من بلوغ املرام

 ه. 1428رياض الصاحلني، للنووي، الطبعة األوىل، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 
 (5369) الرقم املوحد:

 أحدكم يف نعل واحدة, ويلُْنِعلهما مجيًعا, أو يلخلعهما مجيًعاال يمش 
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يق أن يكون »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ال ينبيغ لِصدر
انًا  «.لعَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

انلبوة، فيه من أىلع املراتب اليت يمكن أن يصل إيلها إن اإلكثار من اللعن ينايف كمال درجة الصديقية، ويه مرتبة تيل 
 ، ومن وسائل حتقيقها اجتناب اللعن.-تعاىل-املؤمن عند اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت < املنايه اللفظية وآفات اللساناتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

انا : كثري اللعن، وهو ادلاعء باإلبعاد عن رمحة اهلل  •  .-تعاىل-لعَّ
يق : مبالغ يف الصدق، والصديقية درجة تيل انلبوة، ويه كمال االيمان بما  •  جاء به الرسول علًما وتصديًقا وقياًما.لِصدر

 فوائد احلديث:
 كرثة اللعن تتناىف مع كمال اإليمان .1

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الطبعة األوىل  -لصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض ا -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق. -
 ه.1430الطبعة األوىل  -احلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الص -
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار -

 املعرفة.
 مد لن أيب بكر الزريع ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت.مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، ملح -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (6984) الرقم املوحد:

انًا يق أن يكون لعَّ  ال ينبِغ لِصدر
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ال ينظر اهلل إىل من َجرَّ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
 «.ثوبه ُخَياَلءَ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يُعرض عنه، وال ينظر إيله نظرة احلديث فيه وعيد شديد ملن جر ثوبه ىلع األرض تكِّبا ًوترفعاً ىلع اخللق، بأن اهلل تعاىل 
رمحة، والينيف هذا إثبات نظر اهلل العام جلميع اخلالئق، ومن املعلوم حتريم إسبال اثلياب مطلقاً، ويشتد اتلحريم حني يكون 

 ذلك تكِّباً.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباساتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  احلديث:راوي 

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

 معاين املفردات:
 خيالء : اخلُياَلء: اتلكِّبُّ والعجب بانلفس. •
ينتيف عن مثل هذا  -الرمحةنظر -ال ينظر اهلل : ال ينظر يعِّن نظرة رمحة وعطف، وإن اكن انلظر العام شامل للك أحد، لكن انلظر اخلاص  •

 املتكِّب.
 جرَّ : سحب ىلع وجه األرض بسبب طول اإلزار وحنوه. •
 ثوبه : يشمل مجيع اثلياب. •

 فوائد احلديث:
 حتريم إسبال اثلياب مطلقا، ويشتد اتلحريم حني يكون ذلك تكِّبا. .1
 هذا احلكم اعم يف اثلياب والرساويل وغريها. .2
 .-سبحانه وتعاىل-إثبات صفة انلظر هلل  .3
 اإلسبال فيه مفاسد كثرية، ومنها الوقوع يف اإلرساف، ألن اثلوب الزائد ىلع قدر البسه يتسخ ويتمزق فهو داخل يف اإلرساف. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري ،املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل  

 حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم، املحقق: 
 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

م إرساء ب
ُ
نت عرفة، املكتبة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ،

 .1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح الفوزان، اعتناء عبد السالم السلمان، الرياض، الطبعة األوىل، 
 ه1418الطبعة األوىل  -جة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيبه

 مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -املجموعة األوىل -فتاوى اللجنة ادلائمة 
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -ريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زك

 (5370) الرقم املوحد:

 خيالءال ينظر اهلل إىل من جر ثوبه 
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ال يؤمُن أحُدكم حىت حيبَّ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب عن  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
 «.ألخيه ما حيبُّ نلفِسه

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ىلع املؤمن اكمل اإليمان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب نلفسه، ومعىن هذه املحبة يه مواساته أخاه بنفسه يف مجيع األمور 
دينية أو دنيوية، من نصح وإرشاد إىل خري وأمر بمعروف ونيه عن منكر، وغري ذلك مما يوده نلفسه، فإنه اليت فيها نفع، سواء 

 يرشد أخاه إيله، وما اكن من يشء يكرهه وفيه نقص أو رضر فإنه يبعده عنه.
___________________________ 

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةاتلصنيف: 
 الزهد. -الرقائق موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

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

 متفق عليه. اتلخريج:
 األربعون انلووية. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
نلفسه من اخلري( وكثريا ما يأيت هذا انليف ال يؤمن : يفرس هذا انليف رواية أمحد بلفظ )ال يبلغ عبد حقيقة اإليمان حىت حيب للناس ما حيب  •

 النتفاء بعض واجبات اإليمان وإن بيق أصله.
 أحدكم : أحد هنا بمعىن واحد، أي الواحد منكم. •
 ألخيه : أي: يف اإلسالم. •
 ما حيب نلفسه : من اخلري، واخلري لكمة جامعة تعم الطااعت واملباحات ادلينية وادلنيوية، وخترج املنهيات. •
 احلديث:فوائد 

 من خصال اإليمان أن حيب املرء ألخيه ما حيب نلفسه، ويستلزم ذلك أن يبغض هل ما يبغض نلفسه. .1
 وجوب حمبة املرء ألخيه ما حيب نلفسه، ألن نيف اإليمان عمن الحيب ألخيه ما حيب نلفسه يدل ىلع وجوب ذلك. .2
َحُدُكم َحىتَّ  .3

َ
ِخيِْه".جواز نيف اليشء النتفاء كماهل، لقوهل: "اليُؤِمُن أ

َ
  حُيِبَّ أل

ها أوجب. .4  األخوة يف اهلل، فوق أخوة النسب فحقَّ
لربح حتريم لك ما ينايف هذه املحبة من األقوال واألفعال اكلغش والغيبة واحلسد والعدوان ىلع نفس املسلم أو ماهل أو عرضه، ولكن ال حيرم ا .5

 ىلع املسلم يف ابليع بال غنب وال تدليس وال كذب.
ِخيِه"، ألن هذا ينبيغ صياغة  .6

َ
الالكم بما حيمل ىلع العمل به، ألن من الفصاحة صياغة الالكم بما حيمل ىلع العمل به، والشاهد هلذا قوهل: "أل

قة.  يقتيض العطف واحلنان والرَّ
 املصادر واملراجع:

 ه. 1380عة: األوىل، اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطب- 
 رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش.-
 م.2003ه/1424فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، -
 الرمحن الِّباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد-
 األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن.-
اثلاثلة، عة: األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطب-

 م.1984ه/404
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، -
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -

 (4717) الرقم املوحد:

 ال يؤمُن أحُدكم حىت حيبَّ ألخيه ما حيبُّ نلفِسه
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لَْزَمنَّ رُسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري  احلديث:
َ
أ يف بيِتِه، ُثمَّ َخَرج، فَقال: أَل نَُّه تَوَضَّ

َ
صىلَّ اهلل -أ

ُكوَننَّ َمَعُه يَويِم َهَذا، فََجاَء الَْمْسِجَد، َفَسأَل َعِن انليبر  -علَيه وسلَّم
َ
َه َهاُهنَا، قال:  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-وأَل َفَقالُوا وَجَّ

ِريٍس، فََجلَسُت ِعنَد ابَلاِب حىتَّ َقََض رُسوُل اهلل فََخرَجْ 
َ
ُل عنُْه، حىتَّ دَخَل برِْئَ أ

َ
سأ

َ
ثَِرهِ أ

َ
 -صىَلَّ اهلل عليه وسلََّم-ُت ىلَعَ أ

َها، وَكَشَف َعْن سَ  َط ُقفَّ ِريٍس َوتَوَسَّ
َ
أ، َفُقمُت إِيَلِه، فَِإَذا ُهَو قَْد َجلََس ىلَعَ برِْئِ أ ُهَما يِف ابِلرِئ، َفَسلَّمُت َحاَجتَُه َوتَوَضَّ اقَيِه وَدالَّ

ُكوَننَّ بََوَّاَب رُسول اهلل 
َ
فُْت، َفَجلَْسُت ِعند ابَلاِب، فُقلُت: أل بُو بَكر  -صىلَّ اهلل عليه وسلََّم-علَيه ُثمَّ انرَْصَ

َ
ايلَوَم، فَجاَء أ

بُ  -ريِضَ اهلل عنْهُ -
َ
و بَْكٍر، فُقلُت: ىلَعَ رِْسِلَك، ُثمَّ َذَهبُت، َفُقلُْت: يَا رُسوَل اهلل، َفَدَفَع ابَلاَب، فُقلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: أ

ُه بِاجلَنَّةِ »َهَذا أبُو بكٍر يَْستَأِذُن، فَقاَل:  ْ يِب بَْكٍر: اْدُخْل َورَُسوُل اهلل « ائَْذْن هَلُ َوبرَشر
َ
ْقبَلُْت حىتَّ قُلُت أَل

َ
صىلَّ اهلل عليه -فَأ

َك بِ  -وسلَّم ُ بُو بَكٍر َحىتَّ َجلََس َعن يَِمنِي انليبر يُبرَشر
َ
، وَدىلَّ رِْجلَيِه  -صىلَّ اهلل عليه وسلََّم-اجْلَنَِّة، فََدَخَل أ َمَعُه يِف الُقفر
أ َوَكَشَف َعْن َساقَيِه، ُثمَّ رََجْعُت وََجلَْسُت، َوَقْد تَرَ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-يِف ابِلرْئِ َكَما َصنََع رَُسوُل اهلل  يِخ َيتَوَضَّ

َ
ْكُت أ

َخاُه  -َوَيلَْحُقِِّن، َفُقلُْت: ِإْن يُرِِد اهلُل بُِفاَلٍن 
َ
َخرًيا يَأِت بِِه، َفإَِذا إِنَساٌن حُيَررُك ابلَّاَب، فُقلُت: َمْن َهَذا؟ فَقاَل: ُعَمُر  -يُريُِد أ

اِب، فُقلُت: ىلَعَ رِْسِلَك، ُثمَّ ِجئُْت ِإىَل رُسول اهلل  ِذُن؟  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-بن اخلَطَّ
ْ
فََسلَّْمُت َعلَيِه وقُلُْت: َهَذا ُعَمُر يَْستَأ

هُ بِاجلَنَّةِ »َفَقال:  ْ َك رَُسوُل اهلل « ائَْذْن هَلُ َوبرَشر ُ ِذَن َوُيبرَشر
َ
بِاجلَنَِّة، فََدَخَل َفَجلََس  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-َفِجئُْت ُعَمَر، َفُقلُت: أ

، ُثمَّ رََجْعُت فََجلَْسُت، َفُقلُت: ِإن يُرِِد اهلُل  -صىلَّ اهلل عليه وسلََّم-هلل َمَع رُسوِل ا يِف الُقفر َعْن يََسارِهِ وََدىلَّ رِْجلَيِه يِف ابِلرْئِ
َخاهُ -بُِفاَلٍن َخرًيا 

َ
َك ابَلاَب، فُقلُت: َمْن َهَذا؟ فَقاَل: ُعثمَ  -يعِِّن أ ان، فُقلُت: ىلَعَ يَأِت بِِه، َفَجاَء إِنَساٌن َفَحَرَّ اُن بُن َعفَّ

خَِّبتُُه، فَقاَل:  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-رِْسِلَك، وَِجئُت انليِبَّ 
َ
ُه بِاجلَنَِّة َمَع بَلَوى تُِصيبُهُ »فَأ َفِجئُت، فُقلُت: « ائَْذْن هَلُ َوبرَشر

َك رُسول اهلل  ُ بَلَوى تُِصيبَُك، َفَدَخَل فَوََجَد الُقفَّ َقْد ُمِلَئ، فََجلََس وَِجاَهُهم بِاجلَنَِّة َمَع  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اْدُخل َوُيبرَشر
 ِمَن الِشقر اآلَخِر.

تْلَُها ُقبُورَُهم.  وَّ
َ
 قال سعيد بُن الُْمَسيرِب: فَأ

َمَريِن رُسول اهلل  
َ
َد اهلل حِبفِظ ابلاِب، وفيها: أنَّ ُعثَماَن حِ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-وزاد يف رواية: َوأ ُه مَحِ َ ، -َتَعاىَل -نَي برَشَّ

 ُثمَّ قَاَل: اهلُل الُْمْستََعاُن.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أ يف بيته وخرج يطلب انليب  -ريض اهلل عنه-جاء يف حديث أيب موىس األشعري  صىل اهلل عليه -أنَّه يف يوم من األيام توضَّ
 يويم هذا، أي: أكون معه ذاهبا وآتيا. -صىل اهلل عليه وسلم-ويقول: أللزمن رسول اهلل  -وسلم

ا يف املسجد  -صىل اهلل عليه وسلم-يطلب انليب  -ريض اهلل عنه-فخرج   فأىت املسجد؛ ألنَّ الرسول عليه الصالة والسالم إمَّ
ا يف مصالح أصحابه  ا يف بيته يف ِمهنة أهله، وإمَّ ه  ، فلم جيده-عليه الصالة والسالم-وإمَّ يف املسجد فسأل عنه فقالوا: وجَّ

صىل اهلل عليه -هاهنا، وأشاروا إىل ناحية أريس ويه برئ حول قباء، فخرج أبو موىس يف إثره حىت وصل إىل ابلرئ، فوجد انليب 
 .-ريض اهلل عنه-هنالك فلزم باب البستان اذلي فيه ابلرئ  -وسلم

متوسطا للقف أي حافة ابلرئ، ودىلَّ  -عليه الصالة والسالم-جلس  حاجته وتوضأ ثم -صىل اهلل عليه وسلم-فقَض انليب  
، فاستأذن -صىل اهلل عليه وسلم-رجليه، وكشف عن ساقيه، واكن أبو موىس ىلع ابلاب حيفظ باب ابلرئ اكحلارس لرسول اهلل 

ُكوَننَّ بََوَّاَب رُسول اهلل 
َ
بُو بَكر  -صَّلَّ اهلل عليه وسلََّم-أل

َ
فََدَفَع اِلَاَب,  -رِِضَ اهلل عْنهُ -ايَلوَم, فَجاَء أ

بُو بَْكٍر, فُقلُت: ىلَعَ رِْسلَِك, ُثمَّ َذَهبُت, َفُقلُْت: يَا رُسوَل اهلل, َهَذا أبُو بكٍر 
َ
يَْسَتأِذُن, فُقلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: أ

هُ بِاجَلنَّةِ  ْ  فَقاَل: ائَْذْن هَلُ َوبرَشر
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صىل اهلل عليه -فقال للنيب ، -صىل اهلل عليه وسلم-، لكن لم يأذن هل أبو موىس حىت خيِّب انليب -ريض اهلل عنه-أبو بكر 
ه باجلنة"، فأذن هل وقال هل: يبرشك رسول اهلل -وسلم  باجلنة. -صىل اهلل عليه وسلم-: هذا أبو بكر يستأذن، فقال: "ائذن هل وبرشر

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وهذه بشارة عظيمة، يبرشه باجلنة ثم يأذن هل أن يدخل يلكون مع الرسول 
يعجبه اتليامن  -صىل اهلل عليه وسلم-متوسطا القف فجلس عن يمينه؛ ألن انليب  -اهلل عليه وسلمصىل -فدخل ووجد انليب 

؛ دىلَّ رجليه يف ابلرئ، وكشف عن ساقيه -صىل اهلل عليه وسلم-يف لك يشء، فجلس أبو بكر عن يمينه وفعل مثل فعل انليب 
 ، يف هذه اجللسة. -صىل اهلل عليه وسلم-كراهة أن خيالف انليب 

إن يرد اهلل به خريا يأت به، وإذا جاء واستأذن فقد حصل هل أن يبرش  -واكن قد ترك أخاه يتوضأ ويلحقه-فقال أبو موىس 
وقال هذا عمر قال: "ائذن هل وبرشه  -عليه الصالة والسالم-باجلنة، ولكن استأذن الرجل اثلاين، فجاء أبو موىس إىل الرسول 

 باجلنة. -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  باجلنة"، فأذن هل وقال هل: يبرشك
وابلرئ  -عليه الصالة والسالم-وأبا بكر ىلع القف، فجلس عن يسار الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم-فدخل فوجد انليب 

 ضيقة، ليست واسعة فهؤالء اثلالثة اكنوا يف جانب واحد.
: "ائذن هل وبرشه باجلنة مع -صىل اهلل عليه وسلم-انليب ثم استأذن عثمان وصنع أبو موىس مثل ما صنع من االستئذان فقال 

باجلنة مع بلوى تصيبك، فاجتمع يف حقه نعمة وبلوى،  -صىل اهلل عليه وسلم-بلوى تصيبه"، فأذن هل وقال: يبرشك الرسول 
فوجد القف قد امتأل؛  : احلمد هلل، اهلل املستعان، ىلع هذه ابللوى، واحلمد هلل ىلع هذه البرشى، فدخل-ريض اهلل عنه-فقال 

 ألنَّه ليس واسعا كثريا فذهب إىل انلاحية األخرى جتاههم، وجلس فيها ودىل رجليه وكشف عن ساقيه.
هلا سعيد بن املسيب  صىل اهلل -ىلع أنها قبور هؤالء؛ ألن قبور اثلالثة اكنت يف ماكن واحد، فانليب  -أحد كبار اتلابعني-أوَّ

م اكنوا يف حجرة واحدة، ُدفِنُوا مجيعا يف ماكن واحد، واكنوا يف ادلنيا يذهبون مجيعا ويرجعون أبو بكر وعمر لكه -عليه وسلم
: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه -صىل اهلل عليه وسلم-مجيعا، ودائما يقول انليب 

 ادلنيا واآلخرة.ووزيراه، ويوم القيامة خيرجون من قبورهم مجيعا، فهم مجيعا يف 
ه  -ريض اهلل عنه-فجلس عثمان  باجلنَّة مع بلوى تصيبه، وهذه ابللوى يه ما حصل هل  -صىل اهلل عليه وسلم-جتاههم، وبرشَّ

، حيث دخلوا عليه يف بيته -ريض اهلل عنه-من اختالف انلاس عليه وخروجهم عليه، وقتلهم إِيَّاه يف بيته  -ريض اهلل عنه-
 املدينة وقتلوه وهو يقرأ القرآن، وكتاب اهلل بني يديه.يف 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهماتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان
 -الفنت  -فضائل عثمان ريض اهلل عنه  -فضائل عمر ريض اهلل عنه  - عنه فضائل أيب بكر ريض اهللموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 خِّب اآلحاد. -االستئذان 

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 الرواية األوىل: اتلخريج:

 متفق عليها:
 (.7097ح، 9/54( )ج3695، ح5/13( واللفظ هل )ج3674، ح5/8ابلخاري: )ج

 (.2403، ح4/1868مسلم: )ج
 الرواية اثلانية:

َمَريِن رُسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم حِبفِظ ابلاِب" أخرجها ابلخاري يف صحيحه: )ج
َ
 (.7262، ح9/89الزيادة األوىل: "َوأ

َد اهلل َتَعاىَل، ُثمَّ قَاَل:  ُه مَحِ َ  (.6216، ح8/48اهلُل الُْمْستََعاُن"، فقد أخرجها ابلخاري أيضا: )جوأما الزيادة اثلانية: "أنَّ ُعثَماَن ِحنَي برَشَّ
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ُه : أي: توجه. •  وَجَّ
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ِريٍس : برئ اكن غريب مسجد قباء، واألريس يف لغة أهل الشام: الفالح. •
َ
 برِْئَ أ

 الغائط.قَََض َحاَجتَُه : فرغ من حاجته من ابلول أو  •
َها : وهو املبِّن حول ابلرئ. •  ُقفَّ
 َساقَيِه : تثنية ساق، ويه ما بني الركبة والقدم. •
ُهَما : أرخاهما وأنزهلما. •  دالَّ
 ىلَعَ رِْسِلَك : الررسل:اهلينة واتلأين، وىلع رسلك معناها: تمهل واتَّئِد. •
 الِشقر اآلَخِر : اجلانب اآلخر. •
يِخ : أبو رهم. •

َ
 تََرْكُت أ

 يُرِِد به َخرًيا : أي يلنعم باحلضور مع رسول اهلل والِبَشارة باجلنَّة.إِن  •
 وِجاَهُهم : مقابلهم من اجلانب اآلخر. •
 بلوى : بلية ومصيبة. •
ت جلوسهم ىلع الشلك اذلي جلسوا عليه بشلك ما عليه قبورهم. • تْلَُها : فرسَّ وَّ

َ
 فَأ

 فوائد احلديث:
 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث برش أصحابه اثلالثة باجلنة.استحباب اتلبشري باخلري كما فعل  .1
 .-صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع مالزمة الرسول  .2
 وأنهم من أهل اجلنة. -ريض اهلل عنهم-بيان فضائل أيب بكر وعمر وعثمان  .3
-بما سيصيب فوقع ما أخِّب به رسول اهلل  - عنهمريض اهلل-عثمان  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث من دالئل انلبوة؛ فقد أخِّب رسول اهلل  .4

 .-صىل اهلل عليه وسلم
 جواز رجاء اإلنسان اخلري ألهله وأخيه. .5
اشتمل احلديث ىلع آداب االستئذان؛ منها:البد من االستئذان قبل ادلخول ىلع انلاس، ينبيغ أن يكون االستئذان حبسن أدب، ذكر االسم  .6

 ن حىت يؤذن هل.عند االستئذان،فال يدخل املستأذ
 جواز اتلِّبع خبدمة اآلخرين. .7
 استحباب اجللوس عن يمني املقيم يف املاكن؛ ألنها أرشف اجلهات. .8
 جواز اجللوس إذا دخل ماكنا حيث جيد فرااغ. .9
لصاحبني مع انليب ، فأوتلها قبورهم فيه وقوع اتلأويل يف ايلقظة، وهو ما يسىم الفراسة، ومراده اجتماع ا-رمحه اهلل-تأويل سعيد بن املسيب  .10

يف ادلفن، وانفراد عثمان عنهم يف ابلقيع، ويف احلديث تأويل آخر وهو دخوهلم بهذا الرتتيب مؤول برتتيبهم بعده يف  -صىل اهلل عليه وسلم-
 اخلالفة.

 الصِّب ىلع توقيع املصيبة، ومحد اهلل تعاىل ىلع الرساء والُضاء. .11
 ء إال بإذن ُمستعِمِله.من استُْعِمل ىلع أمر الينبيغ هل اتلرصف بيش .12
 حديث اآلحاد الصحيح حجة بنفسه يف العقيدة واألحاكم الرشعية. .13

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1423اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 ه.1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، دار طوق1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط نزهة املتقني
 (3073) الرقم املوحد:
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قُوَل: سبحان اهلل، واحلمد »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
َ
ْن أ

َ
أَل

ا َطلََعْت عليْه الشمُس  َحبُّ إيَلَّ ِممَّ
َ
 «.هلل، وال هلإ إال اهلل، واهلل أكِّب، أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وتوحيده وتكبريه، وهذه األذاكر خري من ادلنيا وما فيها؛ بتزنيهه ومحده وتعظيمه  -تعاىل-احلديث فيه احلث ىلع ذكر اهلل 
ألنها من أعمال اآلخرة، ويه ابلاقيات الصاحلات، وثوابها اليزول، وأجرها ال ينقطع، بينما ادلنيا صائرة إىل زوال وآيلة إىل 

 فناء.
___________________________ 

 واألذاكر < األذاكر املطلقةالفضائل واآلداب < فقه األدعية اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

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

 معاين املفردات:
 سبحان اهلل : تنـزيه اهلل عما ال يليق. •
 احلمد هلل : ثناء عليه بصفات الكمال، ونعوت اجلالل. •
 إال اهلل : ال معبود حبق إال اهلل.ال هلإ  •
 اهلل أكِّب : اتلكبري اتلعظيم. •
 مما طلعت عليه الشمس : كناية عن ادلنيا لكها. •

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع ذكر اهلل بتزنيهه ومحده وتعظيمه وتوحيده وتكبريه. .1
 الصاحلات.سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكِّب هن ابلاقيات  .2
 متاع ادلنيا قليل وشهواتها زائلة. .3
 نعيم اآلخرة ال يزول وال حيول. .4

 املصادر واملراجع:
 م.1997 -ه 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  -1 
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -نلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا ا-2
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -3
 .بريوت –صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب -4
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-5
حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة للطباعة  ـ ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،6

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة، بلنان –والنرش واتلوزيع، بريوت 
د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، انلارش:  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي، املحقق: -7

 م. 2002 - ـه 1423دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 
 (6211) الرقم املوحد:

 ألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكِّب
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تَلُؤَدُّنَّ احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يُقاَد للشاة اجلَلَْحاِء من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.الشاة الَقْرنَاءِ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 ليس هلا قرن تقتص من اليت هلا قرن وال يظلم ربك أحداً.املظلوم يقتص من ظامله يوم القيامة حىت الشاة اليت 
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 يقاد : ُيْقتَص. •
 اجللحاء : اليت ال قرن هلا. •
 القرناء : اليت هلا قرن. •
 أهلها : أي: أصحابها. •

 فوائد احلديث:
 وأنه يقاص عباده يوم القيامة، واتلقاص يكون بأخذ حسنات الظالم وطرح سيئات املظلوم. -تعاىل-عدل اهلل  .1
 احليوانات يلقتص منها إقامة للعدل. -تعاىل-حيرش اهلل  .2
 احلث ىلع املبادرة ألداء احلقوق إىل أصحابها. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب - 
 ه.1426الح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن ص -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمةتطريز  -

 (5824) الرقم املوحد:

 اجللحاء من الشاة القرناءتلؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة, حىت يقاد للشاة 
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لََقاُب قَوٍْس يف اجلنة خرٌي مما تَطلُع »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة عن  احلديث:
 «.عليه الشمس أو َتْغُرب

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قاب القوس خري مما يف ادلنيا يف احلديث بيان عظم ثواب املؤمن يف اجلنة، وحقارة ادلنيا، حيث إن هذا القدر من اجلنة وهو 
 من انلعيم أمجع، نلفاسته ودلوامه وبقائه، جعلنا اهلل من أهلها.

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلاراتلصنيف: 

 اإليمان.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-الرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 لقاب قوس : قدر ما بني املقبض والسية من القوس، وللك قوس قابان، والسية: طرفها املنحِّن. •
 فوائد احلديث:

 فنعيم اجلنة دائم ال ينقطع ومتاع ادلنيا قليل حقري زائل.تعظيم نعمة اجلنة، وحتقري لدلنيا وما فيها؛  .1
 خري مما يف ادلنيا أمجع، نلفاسته ودلوامه وبقائه. -املذكور يف احلديث-أن هذا القدر اليسري من اجلنة  .2

 املصادر واملراجع:
انلارش: دار طوق  -ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف  

 ه.1422الطبعة: األوىل  -انلجاة 
ر تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي، املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دا

 م. 2002 - ـه 1423األوىل،  العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة:
 .1418 األوىل الطبعة – اجلوزي ابن دار اهلاليل سليم–بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني 

 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، مصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، سنة 
 .14: الطبعة رقم ،1987 – 1407النرش: 

: الطبعة، بلنان –ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد ابلكري، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة، بريوت 
 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،

 (8352) الرقم املوحد:

 لقاب قوس يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس أو تغرب
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ال تُضبوا »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب  احلديث:
َص  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-فجاء عمر « إَِماَء اهلل فقال: َذئِْرَن النساُء ىلع أزواجهن، َفرَخَّ

َطاَف بآل رسول اهلل 
َ
صىل اهلل -نساٌء كثرٌي يَْشُكوَن أزواجهن، فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-يف رضبهن، فَأ

يَاِرُكمْ »: -عليه وسلم َطاَف بآل بيت حممد نساٌء كثرٌي يَْشُكوَن أزواجهن، ليس أوِلك خِبِ
َ
 «.لقد أ

 صحيح. احلديث: درجة
 املعىن اإلمجايل:

صىل اهلل عليه -وقال للنيب  -ريض اهلل عنه-عن رضب الزوجات، فجاء عمر بن اخلطاب  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
بُضبهن رضًبا غري مِّبح إذا وجد السبب  -صىل اهلل عليه وسلم-: اجرتأ النساء ىلع أزواجهن ونزشن، فرخص انليب -وسلم
يف ايلوم اتلايل يشكون من رضب أزواجهن هلن  -صىل اهلل عليه وسلم-اكلنشوز وحنوه، فاجتمع نساء عند زوجات انليب ذللك 

: هؤالء الرجال اذلين يُضبون نساءهم -صىل اهلل عليه وسلم-رضًبا مِّبًحا، ومن سوء استعمال هذه الرخصة، فقال رسول اهلل 
 رضًبا مِّبًحا ليسوا خبياركم.

جعل الُضب آخر مراحل عالج النشوز فقال: )والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن  -عز وجل-لك أن اهلل ومن أسباب ذ
واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن( وهذه اثلالثة ىلع الرتتيب وليست للجمع يف وقت واحد، فيبدأ بانلصح والوعظ واتلذكري 

 فد يُضبها رضب تأديب ال رضب انتقام.فإن أفاد فاحلمد هلل، وإن لم ينفع يهجرها يف املرقد، فإن لم ي
___________________________ 

 الفضائل واآلداباتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العرشة بني الزوجني

 -ريض اهلل عنه-إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وابن ماجه وادلاريم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 إماء اهلل : النساء. •
 َذئِرَن : اجرتأن، واملراد اجلرأة ىلع أزواجهن. •
 فأطاف : أحاط. •
 بآل حممد : أزواجه. •

 فوائد احلديث:
 جواز مراجعة العالم يف فتواه؛ ملعرفة عواقبها ومآهلا. .1
 بالشايك.جواز الشكوى لألمري أو العالم إذا حلق رضر  .2
 الُضب وسيلة تلأديب املرأة انلازش وهو مباح يف اجلملة. .3
 الرجل راع يف بيته، فيجب أن يربيهم ويهذبهم باحلكمة واملوعظة احلسنة. .4

 املصادر واملراجع:
د اكِمل قره بليل، انلارش: دار الرسالة    ه.1430العاملية، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، املحقق: شَعيب األرنؤوط، حمَمَّ

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.
 ه.1412سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغِّن للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

 م.  1997ه،  1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 م.2002ه، 1423صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل 

 م.2002ه، 1422سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل مرقاة املفاتيح، يلع بن 
 (5821) الرقم املوحد:

 لقد أطاف بآل بيت حممد نساء كثري يشكون أزواجهن, ليس أوئلك ِبياركم
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ما أَصاب انلاس من  -ريض اهلل عنه-قال: ذكر عمُر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري  احلديث:
 به بَطنه. -صىل اهلل عليه وسلم-ادلنيا، فقال: لقد رأيت رسول اهلل 

ُ
قَِل ما َيْمأل  َيَظلُّ ايلوَم يَلْتَوِي ما جَيُد من ادلَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ما أصاب انلاس من ادلنيا ملا فتح اهلل عليهم من األمصار، وما مجعوا من الغنائم، فقال: لقد رأيت  -ريض اهلل عنه-ذكر عمر 
 يلتوي من اجلوع، وما جيد ما يمأل به بطنه حىت رديء اتلمر، ال جيد منه ما يسد به جوعه. -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

___________________________ 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيااتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-انلعمان بن بشري راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ما أصاب انلاس : حازوه وحصلوا عليه. •
 واجلاه وغري ذلك.من ادلنيا : من املال  •
 يلتَوِي : ينثِّن وَينَْعِطف ىلع بطنه الرشيف من اجلوع. •
 ادلقل : اتلمر الرديء. •

 فوائد احلديث:
من الزهد ولم يكن ذلك عن حاجة وفقر، وإنما اكن ذلك زهداً يف ادلنيا وإيثاراً لآلخرة،  -عليه الصالة والسالم-بيان ما اكن عليه انليب  .1

 بأن ال ينغمسوا يف الشهوات واملذلات.وتعليماً ألصحابه وأمته 
صىل اهلل عليه -ينبيغ ىلع األصحاب واتلالميذ معرفة حال كبريهم واعملهم، فيتأملون ألمله ويفرحون لرسوره؛ كما اكن أصحاب رسول اهلل  .2

 .-وسلم
 املصادر واملراجع:

 ه.1428حتقيق د.ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي،  - 
 ه.1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  -
 ه.1407، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش -
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 كشف املشلك، تأيلف ابن اجلوزي، دار الوطن. -

(4244) الرقم املوحد:

 به  -صَّل اهلل عليه وسلم-لقد رأيت رسول اهلل 
ُ
قَِل ما َيْمأل  بَطنهَيَظلُّ ايلوَم يَلَْتوِي ما جيُد من ادلَّ
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 املحتويات

  .............................................................................................................................. أحاديث الفضائل واآلداب

 5 ..................................... انظروا إىل من هو أسفل منكم, وال تنظروا إىل من هو فوقكم, فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم

َوْيُتَما إىَِل فَِراِشُكَما 
َ
َخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما-إَِذا أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
ا ثاَلَثًا َوثاَلثنَِي, َوَسبرَحا ثاَلثًا َوثاَلثنَِي, واْْحِدا ثاَلثًا َوثاَلثنِيَ  -أ  6 ...........................فََكِّبر

اِق, وال َحَرَج  ْسَفَل ِمَن الَكْعَبنْيِ فهو يف انلَّارِ, وَمْن َجرَّ إَِزاَرهُ َبَطًرا لم  -أو ال ُجَناحَ -إِْزَرةُ املسلِم إىل نِْصِف السَّ
َ
, فما اكن أ فيما بينه وبني الَكْعَبنْيِ

 8 ..................................................................................................................................... َيْنُظِر اهلُل إيلهِ 

نَُّكم َشاَمٌة يف
َ
ْصلُِحوا ِِلَاَسُكْم حىت تَُكونُوا َكأ

َ
ْصلُِحوا رَِحالَُكْم, وأ

َ
اهلَل ال حيُب الُفْحَش وال انلاِس؛ فَإِنَّ  إِنََُّكْم قَاِدُموَن ىلع إِْخَوانُِكْم, فَأ

َش   10......................................................................................................................................... اتلََّفحُّ

اننِي ال يَُكونُوَن ُشَفَعاَء, َوال ُشَهداَء يَْوَم الِقَيامةِ   13......................................................................................... إِنَّ اللَّعَّ

َحٌد ىلَعَ 
َ
َحٍد, َواَل َيْفَخَر أ

َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
ْن تََواَضُعوا, َحىتَّ اَل َيْبِِغَ أ

َ
: أ ْوََح إيَلَّ

َ
َ َتَعاىَل أ َحدٍ  إِنَّ اَّللَّ

َ
 14........................................................ أ

ْْخَِص قََدَمْيِه مَجَْرتَاِن َيْغِِل مِ 
َ
ْهِل انلَّارِ َعَذابًا يَْوَم الِقَياَمِة لَرَُجٌل يُوَضُع يف أ

َ
ْهَون أ

َ
ْهَونُهم إِنَّ أ

َ
َشدَّ ِمْنُه َعَذابًا, َوإنَُّه أَل

َ
َحًدا أ

َ
َن أ

َ
ْنُهَما ِدَماغه, ما يََرى أ

 15............................................................................................................................................. َعَذابًا

َذَن هل, وإِْن ِشْئَت رََجعَ إِنَّ هذا تَبَِعَنا, فَإِْن ِشئْ 
ْ
ْن تَأ

َ
 16............................................................................................. َت أ

 17...........................................  منه ما جَيدإيِنر ألعلم لكمة لو قاهلا ذلهَب عنه ما جيد, لو قال: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم, ذهَب 

ْو يُلِْعَقَها
َ
َحُدُكْم َطَعاًما فاَل َيْمَسْح يََدهُ َحىتَّ يَلَْعَقَها أ

َ
َكَل أ

َ
 19................................................................................... إَذا أ

لنَِي َواآلَخِريَن: يُْرَفُع لُُِكر ََغِدٍر لَِواٌء, َفُيَقاُل: َهِذهِ َغْدَرةُ فاُلِن بِْن فاُلنٍ  -َعزَّ وََجلَّ -إَذا مَجََع اهلل  وَّ
َ
 20.............................................. األ

ةِ   21........................................... إذا اقرتب الَزَمان لم تََكْد رؤيا املؤمن تكذب, ورؤيا املؤمن ُجْزٌء من ستة وأربعني ُجْزًءا من انلُُّبوَّ

 23........................................................................................... إذا اتلَََق املسلماِن بَسْيَفْيِهَما فالقاتُل واملْقُتوُل يف انلَّارِ 

 24...................................... إذا اْنَتَعل أحدكم فليبدأ بايلمني, وإذا نزع فليبدأ بالشمال, وتْلَُكن ايلُمىن أولَُهما ُتْنَعل, وآخَرُهما تُْْنَع

وََل بأَحقَّ مِن اآلِخَرةِ 
ُ
َحُدُكم إىل املْجلِِس فَلْيَُسلرم, فإذا أراَد أن يقوَم فَلْيَُسلرْم, فَلَيَْست األ

َ
 25........................................... إذا اْنَتىه أ

 26............................. إذا أىت أحدكم خادمه بطعامه, فإن لم جيلسه معه, فليناوهل لقمة أو لقمتني أو أكلة أو أكلتني, فإنه ويل عالجه

 27........................................................................................................... إذا أحب الرجل أخاه فليخِّبه أنه حيبه

 28............................ إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل العقوبة يف ادلنيا, وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة

 29...... وإن اْعوََجْجت اْعوََجْجَنا َبح ابن آَدم, فإن األعضاء لكَّها تَْكُفُر اللرسان, تقول: اتَِّق اهلل فِيَنا, فإنَّما حنن بِك؛ فإن اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمَنا,إذا أْص 

 31...................................... إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه, وإذا رشب فليرشب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماهل, ويرشب بشماهل

 32...................................... ل أحدكم فليأكل بيمينه, وإذا رشب فليرشب بيمينه, فإن الشيطان يأكل بشماهل, ويرشب بشماهلإذا أك

 33.......................... يف أوهل, فليقل: بسم اهلل أوهل وآخره -تعاىل-نيس أن يذكر اسم اهلل  , فإن-تعاىل-إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل 
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 35.......................................................... ارِهِ فإنَُّه ال يدري ما خلفه عليهإذا أوى أحدكم إىل فراشه فَلَيْنُفْض فَِراَشُه بَِداِخلَِة إزَ 

 37....................................................................................................... إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده ىلع فيه

 38......................................................................................................... إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم

-مبيت لكم وال عشاء, وإذا دخل فلم يذكر اهلل  عند دخوهل وعند طعامه قال الشيطان ألصحابه: ال -تعاىل-إذا دخل الرجل بيته, فذكر اهلل 
 39....................................................................................... عند دخوهل, قال الشيطان: أدركتم املبيت والعشاء -تعاىل

: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا اجلنة وتنجنا من انلار؟ -تبارك وتعاىل-يقول اهلل إذا دخل أهل اجلنة اجلنة 
 41.............................................................................. فيكشف احلجاب, فما أعطوا شيئا أحب إيلهم من انلظر إىل ربهم

ال تهرموا إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد: إن لكم أن حتيوا, فال تموتوا أبًدا, وإن لكم أن تصحوا, فال تسقموا أبًدا, وإن لكم أن تشبوا ف
 42........................................................................................................ أبًدا, وإن لكم أن تنعموا, فال تبأسوا أبًدا

 43............................................................................................................. إذا ديع أحدكم إىل الويلمة فليأتها

 44................................................................... ديع أحدكم, فليجب, فإن اكن صائًما, فليصل, وإن اكن مفطًرا, فليطعمإذا 

ْث بها  45......................................................... إذا رأى أحدكم رؤيا حُيِبَُّها, فإنما يه من اهلل تعاىل, فليَْحَمد اهلل عليها, َويْلَُحدر

 46.................................................................................................... إذا رأيتم املداحني, فاحثوا يف وجوههم الرتاب

رْي, وبادروا بها نِْقَيهاإذا سافرتم يف اخلِ  ْْسِعوا عليها السَّ
َ
ها من األرض, وإذا سافرتم يف اجلَْدب, فأ ْعُطوا اإلبل حظَّ

َ
 47...................... ْصب, فأ

 49......................................................................................................... إذا رضب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه

َحُدُكم فَلَْيُقل: احلَْمُد هللِ, َويْلَُقْل هَلُ 
َ
ُخوهُ أو صاحُبُه: يَرَْْحَُك اهلل, فإذا قال هل: يرْحك اهلل, فَلَْيُقْل: َيْهِديُكم اهلل ويُْصلُِح بَالَُكم إذا َعَطَس أ

َ
 50.. أ

 51.............. يقل: احلمد هلل, ويلقل هل أخوه يرْحك اهلل, فإذا قال هل: يرْحك اهلل, فليقل: يهديكم اهلل, ويصلح بالكمإذا عطس أحدكم فل

 52............................................................................................................... إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

ْهلَُكُهم
َ
 53........................................................................................................ إذا قال الرَُّجل: َهلََك انلاس, فهو أ

 54...................................................... إذا كنتم ثالثة فال يتناىج اثنان دون اآلخر, حىت ختتلطوا بانلاس؛ من أجل أن ذلك حيزنه

 55...................................... لْيَُسلرْم عليه, فإن َحالَْت بينهما شجرة, أو ِجَداٌر, أو َحَجٌر, ثم لَِقَيه, فَلْيَُسلرْم عليهإذا لَِِقَ أحُدكم أخاه فَ 

 56....................................................................................................... إذا لبستم, وإذا توضأتم, فابدأوا بأيامنكم

َما يُلِِْق هلا باالً يَْرفَعه اهلل بها درجات, وإن الَعْبَد يَلََتََكَُّم بالََكَِمة من َسَخِط اهلل تعاىل ال يُلِِْق هلا  -تعاىل- إنَّ الَعْبَد يَلََتََكَُّم بالََكَِمة من رِْضَوان اهلل
 58........................................................................................................................... باالً َيْهوِي بها يف َجهنَّم

ْمُس ِمْن َمغْ  -تعاىل-إنَّ اهلل   59............... ِربَِهايَبُْسُط يَده بالليِل يلتوَب ميسُء انلَّهارِ, ويَبُْسُط يَده بانلَّهارِ يلتوَب ميسُء الليِل, حىت َتْطلَُع الشَّ

ِِت َوقَْد َشَتم هذا, وقََذَف ه
ْ
ِِت يَْوَم الِقَياَمِة بَِصاَلة َوِصَياٍم َوَزََكة, َويَأ

ْ
ِِت َمن يَأ مَّ

ُ
َكل ماَل هذا, وَسَفَك َدَم هذا, ورَضََب هذا, إنَّ الُمْفلس ِمْن أ

َ
ذا, وأ

 60..................................................................................................... َسَناتِِه, وهذا ِمْن َحَسَناتِهِ َفُيْعَطى َهذا ِمن حَ 

َّ صالةً  ْكََثُُهْم لََعَ
َ
ْوََل انلاِس يب يوَم القيامِة: أ

َ
 61................................................................................................. إنَّ أ

 62.............................................................................................................. إنَّ أبر الِّب صلة الرجل أهل ُودَّ أبيه
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ُهَما ِصْفراً إنَّ َربَُّكْم َحييٌّ َكِريٌم, يَْستَِِح ِمْن َعْبدِ   64...................................................................... هِ إذا َرَفَع إيَِلِْه يَديِْه أْن يَُردَّ

 والُعْشَب الَكثرَِي, إنَّ َمَثَل َما َبَعَثِِن اهلُل بِِه مَِن الُهَدى والِعلَْم 
َ نْبَتَِت اللََكَ

َ
ْرًضا فاكنْت ِمنها َطائَِفٌة َطيرَبٌة, قَبِلَْت املاَء فَأ

َ
َصاَب أ

َ
وََكن ِمنها َكَمَثِل َغْيٍث أ

ْمَسَكِت املاَء َفَنَفَع اهلُل بها انلَّاَس, فرََشِبوا ِمْنَها وَسقوا وزرعوا
َ
َجاِدُب أ

َ
 65.......................................................................... أ

 67...................................................................... إنَّ مما أخاف عليكم من َبْعِدي ما ُيْفَتُح عليكم من َزهرة ادلنيا وزِيَنتها

ْطِفُئوَها َعْنُكمْ 
َ
 68........................................................................................... إنَّ هذه انلاَر َعُدوٌّ لَُكْم, فَإَِذا نِْمُتم, فَأ

ُلُقِ إنَّكُ 
ْ

ْمَوالُِكْم, َولَِكْن لِيََسْعُهْم ِمْنُكْم بَْسُط الْوَْجِه وَُحْسُن اخل
َ
 69.......................................................... ْم اَل تََسُعوَن انلَّاَس بِأ

 70.............................................................................................................................. إن ادلاعء هو العبادة

 72................................................................................ ال يكون يف يشء إال زانه, وال يْنع من يشء إال شانه إن الرفق

م, وإين َخِشيُت أن َيْقِذَف يف ْيطان جَيْرِي من ابن آدم ََمَْرى ادلَّ  73............................................................ قُلُوبُِكَما رشَّا إن الشَّ

يطان قد يَئَِس أن َيْعُبَده الُمَصلُّون يف َجزيرة الَعرب, ولكن يف اتلَّْحِريِش بينهم  75.......................................................... إن الشَّ

وينإن الشيطان قال: وعزتك يا رب, ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم, قال الرب: وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفر
 ...................................................................................................................................................76 

ستحل يإن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل تعاىل عليه, وإنه جاء بهذه اجلارية؛ ليستحل بها, فأخذت بيدها, فجاء بهذا األعرايب؛ ل
 77.................................................................................. به, فأخذت بيده, واذلي نفيس بيده, إن يده يف يدي مع يديهما

 79................................................................................... تنَيإن الَعْبد إذا نََصح لسيرده, وأحسن ِعَبادة اهلل, فله أْجرُه َمرَّ 

ا وشماال, إن العبد إذا لعن شيئا, صعدت اللعنة إىل السماء, فتغلق أبواب السماء دونها, ثم تهبط إىل األرض, فتغلق أبوابها دونها, ثم تأخذ يمين
 80............................................................ إىل اذلي لعن, فإن اكن أهال ذللك, وإال رجعت إىل قائلهافإذا لم جتد مساَغ رجعت 

 81............................................................. رشق واملغربإن العبد يلتَكم بالَكمة ما يتبني فيها يزل بها إىل انلار أبعد مما بني امل

 82....................................... إن القِّب أول مْنل من منازل اآلخرة, فإن جنا منه فما بعده أيرس منه, وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه

 83................................................................................................ َيْقَبل تَْوَبَة الَعْبِد َما لَم ُيَغرِغر -َعزَّ وََجلَّ -إن اهلَل 

 84.............................................................................. أمرين أن أقرأ عليك )لم يكن اذلين كفروا( -عز وجل-إن اهلل 

 85............................................................................................................ إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر لكه

 86........................................................................................... إن اهلل قد أوجب هلا بها اجلنة, أو أعتقها بها من انلار

 87.......................................................... إن اهلل ال يقبض العلم انزتااًع َيْنزَتعُه ِمَن انلَّاِس, َولِكْن َيْقبُِض الِعلَْم بَِقْبِض الُعلََماءِ 

بة, فيحمده عليها  88.................................................... إن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل األكلة, فيحمده عليها, أو يرشب الرشَّ

بُوَن انلاس يف ادلنيا ِيَن ُيَعذر ب اذلَّ  89..................................................................................................... إن اهلل ُيَعذر

 91............................................................................................................. إن اهلل حيب العبد اتلِق الغِن اخليف

 92........................................................................................................... إن اهلل حيب العبد اتلِق, الغِن, اخليف

 93..................................................................................إن املسلم إذا اعد أخاه املسلم لم يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع
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 94........................................................... إن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من نور: اذلين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

 95.............................................................................................. إن املؤمن يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم

ْمالك, ال مالك إال اهلل
َ
ْخَنَع اسٍم عنَد اهلل رَُجٌل تََسَّمَّ َملَِك األ

َ
 96.............................................................................. إن أ

 
َ
ْوََل انلاس باهلل من بََدأ

َ
 98........................................................................................................... ُهْم بالسالمإن أ

 99........................................... من قتل يف حرم اهلل, أو قتل غري قاتله, أو قتل بذحول اجلاهلية -عز وجل-إن أعىت انلاس ىلع اهلل 

 101 ....................................................................... إن أهل اجلنة يلرتاءون الغرف يف اجلنة كما ترتاءون الكوكب يف السماء

 102 ............ إن أهل اجلنة يلرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب ادلري الغابر يف األفق من املرشق أو املغرب تلفاضل ما بينهم

ِت به, فعرَّفه نِعمته, فعَرفَها, قال: فما َعِملت فيها؟ قال: قَاتَلُْت 
ُ
 فيك حىت اْستُْشِهْدُت إن أول انلاس يُقىض يوم القيامة عليه رُجل اْستُْشِهَد, فأ

 ................................................................................................................................................. 103 

تُم َمِسريًا, وال َقَطْعُتم َواِديًا, إال اكنوا َمَعُكم َحبََسهم املرض  105 .......................................................... إن باملدينة لَرَِجااًل ما ِْسْ

ْوِدية إنما ذلكم من الشيطان
َ
عاب واأل  106 ................................................................................إن َتَفرُّقَكم يف هذه الشر

 107 ............................................................................. إن رجااًل َيَتَخوَُّضون يف مال اهلل بغري حق, فلهم انلار يوم القيامة

 108 .............................................................................................................. إن يف اجلنة سوقا يأتونها لك مجعة

 109 ................................................................... إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر الرسيع مائة سنة ما يقطعها

 110 ......................... يللةإن يف الليل لساعة, ال يَُوافُِقَها رُجٌل ُمسلم يَسأل اهلل تعاىل خريًا من أْمِر ادلنيا واآلخرة, إال أْعَطاه إِياه, وذلك لُكَّ 

 111 ....................................................... إن قلوب بِن آدم لكها بني إصبعني من أصابع الرْحن, كقلب واحد, يرصفه حيث يشاء

مِت: املال
ُ
 112 ............................................................................................................. إن لُك أمة فتنة, وفِتنة أ

 114 ............................................................................................................. إن لُك نيب حواريا, وحواري الزبري

ها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضاإن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة َموفة طوهلا يف السماء ستون ميال, للمؤمن في
 ................................................................................................................................................. 115 

 116 ......................................................................... إن مما أدرك انلاس من الكم انلبوة األوَل: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

 117 .............: إكرام ذي الشيبة املسلم, وحامل القرآن غري الغايل فيه, واجلايف عنه, وإكرام ذي السلطان املقسط-تعاىل-إن من إجالل اهلل 

إن من أحبكم إيل وأقربكم مِن َملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً, وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مِن يوم القيامة الَثثارون واملتشدقون 
 119 .................................................................................................................................... نواملتفيهقو

 120 .............................................................................................................. إن من خياركم أحسنكم أخالقا

 121 ................................................... إن هذه احلشوش حمترضة, فإذا أىت أحدكم اخلالء فليقل: أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث

لبس, وال إنك امرؤ فيك جاهلية هم إِْخَوانُُكْم وَخَولُُكْم جعلهم اهلل حتت أيديكم, فمن اكن أخوه حتت يده, فليطعمه مما يأكل, ويللبسه مما ي
ِعيُنوُهمْ 

َ
 123 ................................................................................................ تَُكلرُفوُهْم َما َيْغلُِبُهْم, فَإِْن لَكَّْفُتُموُهْم فَأ

 125 ............................................................................. إنك إن اتََّبْعَت َعْوَراِت املسلمني أفَْسْدَتُهم, أو كِْدَت أن ُتْفِسَدُهم
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 126 .................................................. إنكم ستحرصون ىلع اإلمارة, وستكون ندامة يوم القيامة, فنعم املرضعة وبئست الفاطمة

 128 ................................................................................... إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصِّبوا حىت تلقوين ىلع احلوض

 129 .................... إنكم تلعملون أعماال يه أدق يف أعينكم من الشعر, كنا نعدها ىلع عهد رسول اهلل صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم من املوبقات

 130 .................................................................................................. إنما األعمال بانليات, وإنما لُك امرئ ما نوى

 132 ........................................................................ إنما مثل اجلليس الصالح وجليس السوء, كحامل املسك, ونافخ الكري

 133 ................................................................................. إنهم خريوين أن يسألوين بالفحش, أو يبخلوين ولست بباخل

ِِت, ف مَّ
ُ
ِِت إين َسألت ريب, َوَشَفْعُت أل مَّ

ُ
ِِت, فأعطاين ثُلَُث أ مَّ

ُ
ِِت, فََخَرْرُت ساجًدا لَريبر شكًرا, ثم رَفْعُت رأيس, فََسألُْت َريبر أل مَّ

ُ
, فََخَرْرُت أعَطاين ثُلَُث أ

عطاين الُّلَث اآلخر, فََخَرْرُت َساِجًدا لَِريبر 
َ
ِِت, فأ مَّ

ُ
 134 .......................................... ساجًدا لَريبر شكرا, ثم رَفْعُت رأيس, فََسألُْت َريبر أل

 136 .................. شيًئا آيلت ىلع نفيس أن ال أصحب أحًدا منهم إال خدمته -صَّل اهلل عليه وسلم-إين قد رأيت األنصار تصنع برسول اهلل 

َ بكم كما اكن رسول اهلل  َصِلر
ُ
 137 ................................................................ يَُصِلر بنا -صَّل اهلل عليه وسلم-إين ال آلُو أن أ

 138 ......................................................................... إيَّاكم واحلسد, فإن احلسد يأكل احلسنات, كما تأكل انلار احلطب

, فإن الظنَّ أكذب احلديث  139 ...................................................................................................... إيَّاكم والظنَّ

دَلُّ  اخلَِصمُ 
َ
ْبَغُض الررَجاِل إىِل اهللِ األ

َ
 140 ............................................................................................................ أ

ِ, َواَل إهَلَ  َْمُد َّلِلَّ ِ, َواحلْ ت: ُسْبَحاَن اَّللَّ
ْ
يرِهنَّ بََدأ

َ
ْرَبٌع, اَل يرَُضُّك بِأ

َ
ِ أ ِم إىَل اَّللَّ َحبُّ الْلََكَ

َ
ْكَِّبُ أ

َ
ُ أ , َواَّلَلَّ ُ  141 .........................................  إالَّ اَّللَّ

نَّ هل
َ
ْذنََب َعْبِدي َذْنًبا, َفَعلَِم أ

َ
ْذنََب َعْبٌد َذْنًبا, فقال: امهلل اْغِفْر يل َذنيِْب, فقال اهلُل تبارك وتعاىل: أ

َ
نْبِ  أ ُخُذ باذلَّ

ْ
نَْب, ويَأ  142 ........... َربًّا َيْغِفُر اذَلَّ

ُظنُُّكْم َسِمعتم أن أبا عبيدة قدم بيشٍء من اِلحرين
َ
 143 .......................................................................................... أ

ْفَرى الِفَرى أن يُرَِي الرجل عينيه ما لم تََريَا
َ
 145 ................................................................................................... أ

ْفَضُل ِديَناٍر ُيْنِفُقُه الرَُّجُل: ِديَناٌر ُيْنِفُقُه ىلع ِعَياهِلِ, وِديَناٌر ُيْنِفُقُه ىلع َدابَّتِِه يِف َسبِيِل اهللِ 
َ
ْصَحابِِه يف َسبِيِل اهللِ أ

َ
 146 ............. , وِديَناٌر ُيْنِفُقُه ىلع أ

ُلُقِ  ِ وَُحْسُن اخلْ َنََّة َتْقَوى اَّللَّ ْكََثُ َما يُْدِخُل اجلْ
َ
 147 ................................................................................................. أ

وا بـ ياذا اجلالل واإلكرام لِظُّ
َ
 148 ................................................................................................................... أ

ْكَِّبِ الَكَبائِرِ 
َ
نَبرئُكْم بِأ

ُ
ال أ

َ
 149 ...................................................................................................................... أ

َما إِنَُّه لَْو َسَّمَّ لََكَفاُكمْ 
َ
 150 ....................................................................................................................... أ

َمَرنَا َرُسوُل اهلل 
َ
 151 ............................................................................... بَِسْبٍع, َوَنَهانَا َعْن َسْبعٍ -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

ْمِسْك عليك لَِسانََك, َولْيََسْعَك بَيتُك, وابِْك ىلع َخِطيئَتَِك 
َ
 153 ................................................................................... أ

نَّ انليبَّ 
َ
ٍع  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ , َواَل ُمَودَّ , َواَل ُمْسَتْغىًن َعْنُه َربََّنااَكَن إذا َرَفَع َمائَِدتَُه, قال: احَلْمُد هللِ َْحًْدا َكثرِيًا َطيرًبا ُمَباَرًَك فِيِه, َغرْيَ َمْكيِفٍّ
 ................................................................................................................................................. 154 

نَّ انليبَّ 
َ
َاِب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ  156 .................................................................................... َنىَه عِن انلَّْفِخ يف الرشَّ

َكَل ِعنَد َرُسوِل اهللِ 
َ
نَّ رَُجال أ

َ
ْسَتِطيع. قَاَل: اَل اْستَطْعَت, َما مَ  -َصََّل اهلل َعلَْيِه وََسلََّمَ -أ

َ
َنَعُه إاِلَّ الِكِّب َفَما َرَفَعَها بِِشَماهِلِ, فقاَل: لُكْ بِيَِمينِك, قال: اَل أ

 157 ......................................................................................................................................... إىَِل فيه
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نَّ َرُسوَل اهلل
َ
 158 .................................................................................اْصَطَنَع َخاتَماً ِمْن َذَهٍب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

َيْعِجُز أَحُدكم أن يَْكِسَب يف لك يوم ألف حسنة؟! فسأهل سائل من ُجلََسائِه: كيف يَْكِسُب ألف َحَسَنة؟ قال: يُسبح مائة تسبيح
َ
ُب هل ة؛ فيُْكتَ أ

 159 ......................................................................................................... ألف حسنة, أو حُيَطُّ عنه ألف َخِطيئة

لت نلا عطينا, قد خشينا أن تكون حسناتُنا ُعجر
ُ
عطينا من ادلنيا ما أ

ُ
 160 ....................................................................... أ

 162 ....................................................................... أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اهلل ورسوهل أعلم, قال: ذكُرك أخاك بما يكره

 163 ................................................................................................................. أحاديث يف فضل َمالس اذلكر

 166 ........................................................... بما اكن وبما هو اكئن, فأعلمنا أحفظنا  -ليه وسلمصَّل اهلل ع-أخِّبنا رسول اهلل 

ى املؤمن  167 .............................................. أرأيت الرَّجل اذلي يعمل العمل من اخلَري, وحَيمُده انلاس عليه؟ قال: تلك اعِجل برُْشَ

 168 ............... نةأربعون َخْصلَة: أعالها َمنيحُة الَعْن, ما من اعمل يَعمل ِِبَْصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق َمْوُعوِدها, إال أدخله اهلل بها اجل

 169 ..................................................................................................أستودع اهلل دينك, وأمانتك, وخواتيم عملك

 171 ........................................................................................................................أرشكنا يا أيخ يف داعئك

 172 ................................................................................................................... أصبت بعًضا وأخطأت بعًضا

 174 .................................. أعطوين ردايئ, فلو اكن يل عدد هذه العضاه نعًما, لقسمته بينكم, ثم ال جتدوين ِبياًل وال كذابًا وال جبانًا

 175 ..................................................................................................................... أفضل اذلركر: ال هلإ إال اهلل

بَراُر, َوَصلَّْت َعلَْيُكُم الَمالَئَِكةُ 
َ
 176 ................................................................ أفطر عندكم الصائمون وَأَكَل َطَعاَمُكُم األ

 177 ..................................................................................... أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكَثوا ادلاعء

 178 ................................................................... ؟ قال: نعم-صَّل اهلل عليه وسلم-يف أصحاب رسول اهلل  أكانت املصافحة

 179 ...............................................................................أكمل املؤمنني إيماناً أحسنهم خلًقا, وخياركم خياركم لنسائهم

 180 .......................................................... وما َواالهُ, واعلًما ومتعلًما -تعاىل-أال إن ادلنيا َملعونة, َملعوٌن ما فيها, إال ذكر اهلل 

َعلرُمَك لَكِماٍت َعلََّمنِيهنَّ رُسوُل اهلل 
ُ
اهُ اهلُل َعْنَك؟ قُْل: امهلل اكفِن حباللك عن  -صَّل اهلل عليه وسلم-أال أ لَْو اَكَن َعلَْيَك ِمْثُل َجَبٍل َدْيًنا أدَّ

 181 .......................................................................................................... , وأغنِن بفضلك عمن سواكحرامك

نَبرُئُكْم ِِبَرْيِ أْعَمالُِكم, وأْزاَكها عند َملِيِكُكم
ُ
 183 ........................................................................................... أال أ

 ِ  184 ................................................................. أال أخِّبك بأحب اللَكم إىل اهلل؟ إن أحب اللَكم إىل اهلل سبحان اهللِ وحبمِده

ا يرى أال أخِّبكم بما هو أخوف عليكم عندي من املسيح ادلجال؟ قالوا: بَّل يا رسول اهلل, قال: الرشك اخليف, يقوم الرجل فيصِل فزيين صالته مل
 185 ................................................................................................................................... من نظر رجل

 186 ................................................. أال أخِّبكم بمن حيرم ىلع انلار؟ أو بمن حترم عليه انلار؟ حترم ىلع لك قريب, هني, لني, سهل

َطا إىل املساجد, أال أدلكم ىلع ما َيْمُحو اهلل به اخلطايا ويرفع به ادلرجات, قالوا: بَّل, يا رسول اهلل, قال: إسباغ الوضوء ىلع املاكره, وكَثة اخلُ 
باط  187 .................................................................................................... وانتظار الصالة بعد الصالة فذلُِكم الرر
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 189 ..................................................................... أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن اِلذاذة من اإليمان, إن اِلذاذة من اإليمان

نَبرُئكم ما الَعْضُه؟ يه انلَِّميَمُة الَقالَُة بنَي انلَّاس
ُ
 190 ...................................................................................... أال هل أ

عطيأما بعد, فواهلل إين
ُ
عطي الرجل وأَدُع الرجَل, واذلي أدُع أحبُّ إيل من اذلي أ

ُ
 191 ..........................................................  أل

 193 ........................................ أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله, وأن اهلجرة تهدم ما اكن قبلها, وأن احلج يهدم ما اكن قبله؟

َها الَِّبَكةُ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّ رسوَل اهللِ  ير
َ
ْحَفِة, وقال: إِنَُّكْم اَل تَْدُروَن يِف أ َصابِِع والصَّ

َ
َمَر بَلَْعِق األ

َ
 196 .................................... أ

 198 ........ اكن إذا تكلم بكلمة أاعدها ثالثًا حىت تفهم عنه, وإذا أىت ىلع قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثًا -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

 200 .................................................. اكن إذا دخل ىلع من يعوده قال: ال بأس طهور إن شاء اهلل -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

 201 ............................................................................................اكن ال يرد الطيب -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

ءِ األْسَقامِ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب   202 ................................ اكن يقول: امهلل إين أعوذ بك ِمَن الَِّبَِص, واجُلُنوِن, واجُلَذاِم, َوَسيير

 204 ................. , فقال: هذه زوجتك يف ادلنيا واآلخرة-صَّل اهلل عليه وسلم-أن جِّبيل جاء بصورة اعئشة يف خرقة حرير خرضاء إىل انليب 

 205 ........................................................ فقال: ائَْذنُوا هل, بِئَْس أُخو الَعِشرَية -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل استأذن ىلع انليب 

َد ِمراًرا, قال ال َتْغَضْب -صَّل اهلل عليه وآهل وسلم-أن رجاًل قال للنيب   206 ........................................... : أوصِن, قال ال َتْغَضْب فردَّ

: )وأقم الصالة طريف انلهار وزلفا من الليل إن -تعاىل-فأخِّبه, فأنزل اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رجالً أصاب من امرأٍة ُقْبلًَة, فأىت انليب 
 207 .................................................................................................................... احلسنات يذهنب السيئات(

ْفِطرْ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رجالً سأل انليب 
َ
 209 ..................................... عن الصيام يف السفر فقال: إن شئَت فُصم, وإن شئت فَأ

 210 ............. أن رجالً سأل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم: أي اإلسالم خري؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف

يف يللة مظلمة ومعهما مثل املصباحني بني  -صَّل اهلل عليه وسلم-خرجا من عند انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رجلني من أصحاب انليب 
 211 ......................................................................................................................................... أيديهما

هِ, ُثمَّ َيُقوُل: اللَُّهمَّ قِِن عذابك يوم تبعث عباد -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  ْن يَْرقَُد, َوَضَع يََدهُ ايلُْمىَن حَتَْت َخدر
َ
َراَد أ

َ
 212 ....... كاَكَن إَِذا أ

َ ثالثا, ثم قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  ر نلا هذا وم»اكن إذا اسَتَوى ىلع بعريه خارجا إىل سفر, َكِّبَّ ا كنا هل ُمْقِرننَِي سبحان اذلي سخَّ
 214 ..................................................................................................................... «وإنا إىل ربنا لـُمْنَقلُِبون...

 216 ............................... لُمَعورَذاِت, ومسح بهما جسدهاكن إذا أخذ مضجعه نفث يف يديه, وقرأ با -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

يريد يوم اعئشة, فأذن هل أزواجه « أين أنا غدا, أين أنا غدا»اكن يسأل يف مرضه اذلي مات فيه, يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 218 .............................................................................................................................. يكون حيث شاء

 220 ...................... يومئ برأسه, وَكن ابن عمر يفعلهاكن يسبح ىلع ظهر راحلته, حيث اكن وجهه,  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

 222 ................................... بيده بالتسليم َمرَّ يف املسجد يوما, َوُعْصَبٌة من النساء ُقُعوٌد, فَألَْوى -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

 224 .............................................................................. نىه أن يَنَْتِعَل الرَُّجل قائما -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

 225 ................................................................... أن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم أِت برشاب فرشب منه وعن يمينه غالم
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 226 ..................................................................................... أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن اكن حمقاً 

ٌء, نَ  ِس, ولكن إن يَظهر نلا يَشْ ِِت برُجل فقيل هل: هذا فاُلن َتْقُطر حليته َْخَْرا, فقال: إنا قد نُِهْيَنا عن اتلََّجسُّ
ُ
 227 ...................... أُخذ بهأنه أ

 228 ................................................................. يفعله -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه مر ىلع صبيان فسلم عليهم قال اكن انليب 

 229 ...................... أهل اجلنة ثالثة: ذو سلطان مقسط موفق, ورجل رحيم رقيق القلب لُك ذي قرىب ومسلم, وعفيف متعفف ذو عيال

 230 ........................................................................... أي ادلاعء أسمع؟ قال: جوف الليل اآلخر, ودبر الصلوات املكتوبات

 231 .................................................................................................................. أي انلاس أفضل يا رسول اهلل

يلر ىلع اهلل ال يفعل املعروف
َ
 232 .......................................................................................................... أين الُمتَأ

 234 ........................................................................................ بيان حقيقة الغىن واحلث ىلع الرضا بما قسم اهلل تعاىل

 235 ..................................................................................... بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتًا يف سحابة

 237 ................................................................ ء رجل ىلع راحلة هلإذ جا -صَّل اهلل عليه وسلم-بينما حنن يف سفر مع انليب 

ْرَهم, تَِعَس َعْبُد اخلَِميَصة, تَِعَس َعْبُد  يَنار, تَِعَس َعْبُد ادلر , وإن لم ُيْعَط َسِخَط؛ تَِعَس واْنَتَكَس, وإذا ِشيَك تَِعَس َعْبُد ادلر ْعِطَى َرِِضَ
ُ
اخلَِميلَة, إن أ

 238 ..................................................................................................................................... فال انَتَقَش 

 240 ........................................................................................................ وء اعقبتهحتريم الكِّب واخليالء وبيان س

 241 ..................................................................... تعوذوا باهلل من جهد اِلالء, َوَدَرِك الشقاء, وسوء القضاء, وشماتة األعداء

 243 .......................................................................................... ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن دعوة املظلوم

ْحر ٌق بالسر  244 ........................................................................ ثالثة ال يَْدُخلُون اجَلنَّة: ُمْدِمُن اخلَْمر, وقاطع الرَِّحم, وُمَصدر

َشْيِمط َزاٍن, واعئل ُمْسَتْكِِّب, ورجل جعل اهلل بضاعته: ال يشرتي إال
ُ
بيمينه, وال يبيع إال  ثالثة ال يَُكلرُمهم اهلل, وال يزكيهم, وهلم عذاب أيلم: أ

 245 .......................................................................................................................................... بيمينه

 247 ................................................................................. ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إيلهم

 248 ........................................................ ثنتان ال تردان, أو قلما تردان: ادلاعء عند انلداء وعند اِلأس ِحنَي يُلِْحُم َبْعُضُه َبْعًضا

: عرش, ثم جاء آخر, -صَّل اهلل عليه وسلم-فقال: السالم عليكم, فََردَّ عليه ثم َجلس, فقال انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-ء رجل إىل انليب جا
 249 .......................................................................... فقال: السالم عليكم ورْحة اهلل, فََردَّ عليه فجلس, فقال: عرشون

 250 ................................................................................... فقال: إين َمهود -صَّل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 

 252 ............................. فقال: يا رسول اهلل, إين أريد سفًرا, فزودين, فقال: زودك اهلل اتلقوى -صَّل اهلل عليه وسلم-رجل إىل انليب جاء 

 253 ....................................................... فقال: يا رسول اهلل, أصبت حًدا, فأقمه لَعَّ  -صَّل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 

 255 ..................................................................... يعودين, ليس براكب بغل وال بِْرَذون -صَّل اهلل عليه وسلم-جاءين انليب 

هه يف ن من فضة آنيتهما, وما فيهما, وجنتان من ذهب آنيتهما, وما فيهما, وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل ربهم إال رداء الكِّبياء ىلع وججنتا
 256 ...................................................................................................................................... جنة عدن
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 257 ............................................................................................... ُحِجبت انلار بالشهوات, وُحجبت اجلنة بالَماَكره

َهاتِِهمُحْرَمُة نساء املجاهدين ىلع الَقاِعِدين َكُحْرمَ  مَّ
ُ
 259 ......................................................................................... ِة أ

عوة, وتَشميُت العا : ردُّ السالم, وعيادة املريض, واتباع اجلنائز, وإجابة ادلَّ  261 ................................ ِطسحقُّ الُمسلِم ىلع الُمسلِم ْخسٌّ

 263 .......................................................................................................... خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة

 264 ....................................................... خرج ثالثة نفر يمشون فأصابهم املطر, فدخلوا يف َغر يف جبل, فاحنطت عليهم صخرة

ْجلََسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اهلل -رِض اهلل عنه-خرج معاوية 
َ
 266 ........................................... ىلع َحلَْقٍة يف املسجد, فقال: ما أ

 268 ........................................................................................... خصلتان ال جيتمعان يف مؤمن: اِلخل, وسوء اخللق

 269 ........................... اإلنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء اخلط األقربُخُطوطاً, فقال: هذا  -صَّل اهلل عليه وسلم-خطَّ انليبُّ 

 271 .................................................... خريُهم جلارهخرُي األصحاِب عند اهلل تعاىل خريُهم لصاحبه, وخرُي اجلرياِن عند اهلل تعاىل 

 272 ........................................................................................................................... خري املجالس أوسعها

 273 ........................................................................................................ خري انلاس من طال عمره وحسن عمله

 274 الكريم داعء الكرب: ال هلإ إال اهلل العظيم احلليم, ال هلإ إال اهلل رب العرش العظيم, ال هلإ إال اهلل رب السماوات, ورب األرض, ورب العرش

 276 ......................................................................... -رِض اهلل عنهما-ذكر نعيم القِّب وعذابه يف حديث الِّباء بن اعزب 

 278 ...................................................................مع الصبيان إىل ثنية الوداع -صَّل اهلل عليه وسلم-ذهبنا نتلَق رسول اهلل 

 279 ......................................... َرِغَم أْنُف, ثم َرِغَم أْنُف, ثم َرِغَم أْنُف من أدرك أبويه عند الِكِّب أحدهما أو لِكيهما فلم يَدخِل اجلنة

بَرَّهُ 
َ
قسم ىلع اهلل أَل

َ
ْشَعَث أغَِّب َمْدفُوٍع باألبواب لو أ

َ
 280 ....................................................................................... ُربَّ أ

ْنَيا َوَما َعلَْيَهارَِباُط يَْوٍم يِف َسبِيِل اهلل َخرْيٌ مِْن   281 .............................................................................................. ادلُّ

َصابَِع, فإذا فََرَغ لَِعَقَها -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيُت رسوَل اهللِ 
َ
 282 ................................................................ يأكُل بثالِث أ

 283 ..................................................................... وهو باملوت وعنده قدح فيه ماء -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 

 284 ........................................... يفعله ما فعلته -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيتك تصِل لغري القبلة؟ فقال: لوال أين رأيت رسول اهلل 

 286 ........................................................................................ رِحم اهلل رَُجال َسْمَحا إذا باع, وإذا اشرتى, وإذا اْقتىََض 

 287 ...................................................................................... يف َسَخِط الوادلينرضا اهلل يف رضا الوادلين, وَسَخُط اهلل 

 288 ..................................................................................................... رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل لَع

 289 .....................................................................................................زهد أهل الصفة والصحابة عموما يف ادلنيا

 291 ........................................................................................................................ ًباَساِِق الَقْوِم آِخُرُهْم رُشْ 

 292 ................................................................................................................................. َسَبَق الُمَفررُدونَ 

 293 .............................................................................. ِمْن َزْمَزَم, فرََشَِب وهو قَائِمٌ  -صَّل اهلل عليه وسلم-ُت انليبَّ َسَقيْ 
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ق يف األرض, وسبحان اهلل عدد ما بني ذلك, وسبحان اهلل عدد ما هو خالق, واهلل ُسْبَحان اهلل عدد ما خلق يف السماء, وسبحان اهلل عدد ما َخلَ 
 295 ......................................... أكِّب مثل ذلك, واحلمد هلل مثل ذلك؛ وال هلإ إال اهلل مثل ذلك, وال حول وال قوة إال باهلل مثل ذلك

 296 .............................................................................................................. ِسباُب املسلم فسوق, وقتاهل كفر

 297 ......................... : أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال: الصالة ىلع وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوادلين-صَّل اهلل عليه وسلم-سألت انليب 

ةِ فقال: اْْصِف برََصك -صَّل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 
َ
 299 ............................................................... عن نظر الَفْجأ

 300 .......................... َظْهر الرَّجل -أو قطعتم-رجاًل يثِن ىلع رجل ويطريه يف املدحة, فقال: أهلكتم  -صَّل اهلل عليه وسلم-سمع انليب 

سئل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم عن أكَث ما يدخل انلاس اجلنة؟ قال: تقوى اهلل وحسن اخللق, وسئل عن أكَث ما يدخل انلاس انلار, 
 301 ............................................................................................................................. فقال: الفم والفرج

 302 ................ -صَّل اهلل عليه وسلم-رش الطعام طعام الويلمة, يدىع هلا األغنياء ويرتك الفقراء, ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهلل ورسوهل 

َرُهما: قوم معهم ِسَياط َكأْذنَاِب اِلَقر يرضبون بها انلاس, ونساء اكِسَيات اعريات ُمِمياَلت َمائاِل
َ
ْسنَِمةِ ِصْنَفان من أهل انلار لم أ

َ
 ت, ُرُؤوُسُهنَّ َكأ

 303 ................................................................................................................. اِلُْخِت املائِلة ال يَْدُخلْن اجَلنَّة

 305 .......................................................................................................................... صيغة سيد االستغفار

 307 ......................................................................................... طعام االثنني اكيف الالثة, وطعام الالثة اكيف األربعة

 308 ................................................... طعام أول يوم حق, وطعام يوم الاين سنة, وطعام يوم الالث سمعة, ومن سمع سمع اهلل به

 309 ........................................................................................................ عن عيوب انلاس طوىب ملن شغله عيبه

َنَّة ْمت َعلَْيِه اجلْ  310 ..................................................................................................... َعْبِدي بَاَدَريِن بَِنْفِسِه, َحرَّ

َنَّةِ  , َوإِنَّ الِِّْبَّ َيْهِدي إىَل اجلْ ْدَق َيْهِدي إىَل الِِّْبر ْدِق, فَإِنَّ الصر  311 ........................................................................ َعلَْيُكْم بِالصر

جر كثريا
ُ
 313 ......................................................................................................................... َعِمل قليال وأ

ُهَما انلَّار: َعنْيٌ بََكْت من َخْشَية اهلل, َعنْيٌ بَاتَت   314 ........................................................... حَتُْرُس يف َسبِيل اهللَعْيَناِن الَ تَمسُّ

بت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت, فدخلت فيها انلار, ال يه أطعمتها وال سقتها إذ حبستها, وال يه تركت  315 ها تأكل من َخَشاش األرضُعذَّ

ْعلَمُ 
َ
َر اكيلوِم يف اخلريِ والرِش, ولو َتْعلَُموَن ما أ

َ
َّ اجَلنَُّة وانلَّاُر, فَلَْم أ  316 ..................................  لََضِحْكُتْم قَلِياًل َوَِلََكْيُتْم َكثرِيًاُعرَِضْت لََعَ

 317 ................................................................................... من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل -عز وجل-عجب اهلل 

هل عجبا ألمر املؤمن إن أمره لكه هل خري, وليس ذلك ألحد إال للمؤمن: إن أصابته ْساء شكر فاكن خريا هل, وإن أصابته رضاء صِّب فاكن خريا
 ................................................................................................................................................. 318 

 320 ...................................................................................................... عليك بتقوى اهلل واتلكبري ىلع لك رشف

َة, فإن األرض ُتْطَوى بالليل جلْ  321 .................................................................................................... عليكم بادلُّ

 322 .................................................................................................... عودوا املريض وأطعموا اجلائع وفكوا العاين

اج؛ فإن الشيطان الَ حَيُلُّ ِسَقاء, وال يفتح باب َقاء, وأْغلُِقوا األبَْواب, وأْطِفُئوا الرسر ْوكُِئوا السر
َ
وا اإلناء, وأ  323 ................. , وال يَْكِشف إناءاغطُّ

 325 ................................................................................... فَاْجَتِمُعوا ىلع َطَعاِمُكْم, واْذُكُروا اسَم اهللِ, ُيَباَرْك لَُكْم فِيهِ 
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َذى, َورَ 
َ
, َوَكفُّ اأْل ُه؟ قَاَل: َغضُّ اِْلرََصِ ُه قَالُوا: َوَما َحقُّ ِريَق َحقَّ ْعُطوا الطَّ

َ
بَيُْتْم فَأ

َ
ا إَذا أ مَّ

َ
ِ فَأ ْمُر ب

َ
اَلِم, َواأْل  326 ...... الَْمْعُروِف, َوانلَّْْهُ َعْن الُْمْنَكرِ دُّ السَّ

 327 ......................................................................................................... فارجع إىل وادليك, فأحسن صحبُتهما

ْحَببَْتُه فيه
َ
َحبََّك كما أ

َ
 329 ....................................................................................... فإين رسوُل اهلل إيلك بأنَّ اهلل قد أ

 330 ........................................................................................... فقبلنا يده -صَّل اهلل عليه وسلم-فدنونا من انليب 

 331 .................................................................................................... فضل العالم ىلع العابد كفضِل ىلع أدناكم

ْنَيا أهوُن ىلع اهلل من هذا عليكم  333 ................................................................................................... فواهلل لدلُّ

 335 ................................................................ ُقْمُت ىلع باب اجلنَّة, فإذا اعمَّة من دخلها املساكني, وأصحاب اجَلدر حَمْبُوُسونَ 

لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت, وال أذن سمعت, وال خطر ىلع قلب برش, واقرؤوا إن شئتم: فال تعلم نفس ما أخيف : أعددت -تعاىل-قال اهلل 
 336 ........................................................................................................هلم من قرة أعني جزاء بما اكنوا يعملون

 338 ................................................. : وجبت حمبِت للمتحابني يف, واملتجالسني يف, واملزتاورين يف, واملتباذلني يف-تعاىل-قال اهلل 

َفَيلزَْتُِمُه ويُقبرلُُه؟ قال: ال, قال: فيأخذ 
َ
بيده ويصافُحُه؟ قال: نعم.قال رجل يا رسول اهلل الرجل منا يلَق أخاه أو صديقه أينحِن هل؟ قال: ال, قال: أ

 ................................................................................................................................................. 340 

ْشهد أن ال هلإ إال أنت, أعوذ بك من رشر 
َ
 نفيس ورشر قال قل: امهلل فاِطَر السماوات واألرض اعلم الغيِب والشهادة؛ ربَّ لُكر يَشٍء وَملِيَكه, أ

كِهِ   341 ............................................................................................................................... الشيطان ورِشْ

 343 .................................................................................................... قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إىل هذا انليب

 344 .............. أحًدا, قال أنس: واهلل لو حدثت به أحًدا حلدثتك به يا ثابت -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت أم أنس هل: ال ختِّبن برس رسول اهلل 

 346 ......................................................................................... قد أفلح من أسلم وَكن رزقه كفافاً وقنعه اهلل بما آتاه

 347 ....................................................................... يف بيِت -صَّل اهلل عليه وسلم-قدم زيد بن حارثة املدينة ورسول اهلل 

 348 ....................................................................................... ووفاء دينه -رِض اهلل عنه-قصة وفاة الزبري بن العوام 

 351 ............................................................................................ قل ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل اهلل أكِّب كبريًا

 352 ....................................................................................................................... قل: امهلل اهدين وسددين

 353 ....................................................... قلت يا رسول اهلل: من أبر؟ قال: "أمك, ثم أمك, ثم أمك, ثم أباك, ثم األقرب, فاألقرب"

 354 . قلت: يا رسول اهلل, علمِن داعء, قال: قل: امهلل إين أعوذ بك من رش سميع, ومن رش برصي, ومن رش لساين, ومن رش قليب, ومن رش منيي

 ِ ْكََثُ ُداَعءِ َرُسوِل اَّللَّ
َ
ُ َعلَْيِه وََسلَّمَ -اَكَن أ ْنَيا َحَسنًَة, َويِف اآْلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب انلَّ  -َصَّلَّ اَّللَّ  356 ............................. ارِ َربََّنا آتَِنا يِف ادلُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -اَكَن َرُسوُل اَّللَّ ْمَس  -َصَّلَّ اَّللَّ
َ
ْصَبْحَنا َوبَِك أ

َ
ْصَبَح َيُقوُل: اللَُّهمَّ بِك أ

َ
ْمََس قَاَل إَذا أ

َ
يَْنا, َوبِك حَنَْيا, َوبِك َنُموُت, َوإيَِلْك النُُّشوُر, َوإَِذا أ

نَُّه قَاَل: َوإيَِلْك الَْمِصريُ 
َ
اَل أ

َ
 357 .......................................................................................................... ِمْثَل َذلَِك, أ

ْرِض فَُدلَّ ىلَعَ 
َ
ْهِل اأْل

َ
ْعلَِم أ

َ
َل َعْن أ

َ
ِ اَكَن فِيَمْن اَكَن َقْبلَُكْم رَُجٌل َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا, فََسأ تَاهُ َفَقاَل: إ

َ
نَُّه َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا,  َراِهٍب, فَأ

 358 .............................................................................................................. َفَهْل هَلُ ِمْن تَْوَبٍة؟ َفَقاَل: اَل, فقتله

ْن تَْس 
َ
 360 ................................................................................................................ َتْغِفَر هَلُ َكَفارةُ َمِن اْغَتبَْتُه أ
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ِ الَْعِظيمِ لَكَِمَتاِن َحبِيَبَتاِن إىَل الرَّْْحَِن, َخِفيَفَتاِن ىلَعَ اللرَساِن, ثَِقيلََتاِن يِف الِْمزيَاِن: ُسْبحَ  ِ َوحِبَْمِدهِ, ُسْبَحاَن اَّللَّ  361 ............................. اَن اَّللَّ

ْنَعُم! وَصاِحُب الَقْرِن قَِد اتلََقَم الَقْرَن, 
َ
 362 ........................................................... واْسَتَمَع اإِلْذَن َمىَت يُْؤَمُر بانلَّْفِخ َفَيْنُفخُ َكْيَف أ

ذنان زِناهما االستماع, واللسان زِناه اللَكم, وايلَُد زِناها اِلَْطش,  ُكتب ىلع ابن آدم نَِصيبُه من الِزنا ُمْدرُِك ذلك ال حَمَالة: العينان
ُ
زِناهما انلَظر, واأل

بُه ق ذلك الَفْرج أو يُكذر  363 .................................................................. والررجل زِناها اخلَُطا, والقلب َيْهَوى ويتمىن, ويَُصدر

نََّك َغِريٌب أو اَعبُِر َسبِيٍل 
َ
ْنَيا َكأ  365 ..................................................................................................... ُكْن يف ادلُّ

ُكُل وحنُن َنْميِش, ونرَْشَُب وحنُن قَِيامٌ  -صَّل اهلل عليه وسلم- اهللِ ُكنَّا ىلع َعْهِد رسولِ 
ْ
 367 ...................................................... نَأ

 368 ...................................................................................... اكن إذا رأى اهلالل قال امهلل أهله علينا باألمن واإليمان

 369 ...................................................................... اكن أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع ىلع شقه األيمن

-واآلخر حيرتف, فشاك املحرتف أخاه للنيب  -صَّل اهلل عليه وسلم-وَكن أحدهما يأِت انليب  -هلل عليه وسلمصَّل ا-اكن أخوان ىلع عهد انليب 
 371 ................................................................................................... فقال: لعلك ترزق به -صَّل اهلل عليه وسلم

صَّل اهلل -فلما وضع املنِّب سمعنا للجذع مثل صوت العشار, حىت نزل انليب  -يعِن يف اخلطبة  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن جذع يقوم إيله انليب 
 372 ......................................................................................................... فوضع يده عليه فسكن -عليه وسلم

ا َفَتَجاَوْز عنه, لَعلَّ اهلل أن َيَتَجاَوَز عنَّا, فَلَِِقَ  َتْيَت ُمْعرِسً
َ
 373 .....................  اهلل فتََجاوز عنهاكن رجل يَُدايُِن انلاس, وَكن يقول لَفَتاه: إذا أ

َفر, وكآبة الـُمْنَقلَب, واحَلْور بعد الَكْون, ودعوة املظلوم, وُسوء الـَمْنَظر يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  إذا سافر َيَتَعوَّذ ِمن َوْعثاء السَّ
 375 .................................................................................................................................... األهل واملال

 376 .............................................. إذا عطس وضع يده أو ثوبه ىلع فيه, وخفض  بها صوته -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

سه ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
ْ
ْبح نَصب ذراعه, ووَضع َرأ إذا اكن يف سفر, فَعرَّس بليل اضطجع ىلع يمينه, وإذا َعرَّس ُقَبْيل الصُّ

ه  377 ............................................................................................................................................ َكفر

ُهَما َحىَت َيَمَسَح بِِهَما وَْجَههُ  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  اعءِ, لْم يَُردَّ  378 .............................................. إذا َمدَّ يََديِْه يف ادلُّ

ِِج الضعيف, ويُْرِدف ويدعو هل -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل   379 ............................................. َيَتَخلَّف يف الـَمِسري, فزُيْ

 380 ..................................................... يستحب اجلوامع من ادلاعء, ويدع ما سوى ذلك -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

 381 ............................................................... يقسم لعائشة يومني, يومها ويوم سودة -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

 382 ................................................... اكن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها انلاس اذكروا اهلل

 384 .............................. اكن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يدخل اخلالء, فأْحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء وعْنة؛ فيستنيج باملاء

 386 ........................................ إذا أىت عليه أمداد أهل ايلمن سأهلم: أفيكم أويس بن اعمر؟ -رِض اهلل عنه-اكن عمر بن اخلطاب 

 389 .............................................. غالم خيرج هل اخلراج وَكن أبو بكر يأكل من خراجه -رِض اهلل عنه-اكن أليب بكر الصديق 

 390 ................... إذا أمَس قال: أمسينا وأمَس امللك هلل, واحلمد هلل, ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن نيب اهلل 

 392 .................................................................................. اكنت ناقة رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم العضباء ال تسبق

مِت ُمَعاىَف إال الُمجاهرين
ُ
 393 .................................................................................................................. لك أ
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 394 ............................................................................................... لك أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع

 395 ..................................................................................................... لك بِن آدم خطاء, وخري اخلطائني اتلوابون

 396 .............................................................................................................................. لك معروف صدقة

صَّل اهلل عليه -تميش, ما ختطئ مشيتها من مشية رسول اهلل  -رِض اهلل عنها-عنده, فأقبلت فاطمة  -صَّل اهلل عليه وسلم- كن أزواج انليب
 397 .................................................................................................................................... شيًئا -وسلم

 400 .......................................................................... جلس أحدنا حيث ينتْه -صَّل اهلل عليه وسلم-ا إذا أتينا انليب كن

 401 ......................................................................................................... كنا إذا صعدنا كِّبنا, وإذا نزنلا سبحنا

نَبِ , َفيَيِجُء من الليل, فَيَُسلرُم تسليما ال يُوقُِظ نائما, ويسمع ايلََقَظ  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنا نََرَفُع للنيب 
 402 .................. انَ نَِصيَبُه من اللَّ

 403 .............وعليه برد جنراين غليظ احلاشية, فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة -صَّل اهلل عليه وسلم-كنت أميش مع رسول اهلل 

 405 ............... يف سفر, فأهويت ألنزع خفيه, فقال: دعهما؛ فإين أدخلتهما طاهرتني, فمسح عليهما -صَّل اهلل عليه وسلم-كنت مع انليب 

 407 ................................. عند نفر من املجوس؛ فيجء بفالوذج ىلع إناء من فضة, فلم يأكله -رِض اهلل عنه-كنت مع أنس بن مالك 

َحٌد منكم قَائًِما, فمن نيَِسَ فَلْيَْسَتِقئْ 
َ
َبنَّ أ  408 .............................................................................................. اَل يرَْشَ

ِريِق اَكنْت تُْؤِذي املسلمنيَ  يُْت رَُجاًل َيَتَقلَُّب يف اجلنِة يف َشَجَرٍة َقَطَعَها ِمْن َظْهِر الطَّ
َ
 409 ..................................................... لََقْد َرأ

ِ َوحِبَمْ  : ُسْبَحاَن اَّللَّ ْرَبَع لَكَِماٍت لَْو ُوزِنَْت بَِما قُلْت ُمْنُذ ايْلَْوِم لََوَزَنْتُهنَّ
َ
ِدهِ, َعَدَد َخلِْقِه, َورَِضا َنْفِسِه, َوزِنََة َعْرِشِه َومَِداَد لَكَِماتِهِ لََقْد قُلْت َبْعَدك أ

 ................................................................................................................................................. 410 

بَ  ْخِِّبُْهم أن اجلنَّة َطيرَبُة الرتُّ
َ
الم, وأ َتَك ِمِنر السَّ مَّ

ُ
ْْسَِي يب, فقال: يا حممد أْقرِىء أ

ُ
وأنها قِيَعاٌن وأن ِغراَسها:  ة, َعْذبَُة املاء,لَِقْيُت إبراهيم يللة أ

 412 ............................................................................................ ُسْبَحان اهلل, واحلمد هلل, وال هلإ إال اهلل, واهلل أكِّب

ْكَرَم ىلَعَ اهللِ ِمَن 
َ
ٌء أ اَعءِ لَيَْس يَشْ  414 ............................................................................................................ ادلُّ

 415 ................................................................................................................. لِلَْعْبِد الَمْملُوِك الُمْصلِِح أْجَران

 416 .............................................................................................................................. ال آكل وأنا متكئ

كُ   417 ....................................................................................................... وا انلَّار يف ُبُيوتُِكم حني َتَناُمونال ترَْتُ

 418 ................................ ىلع َبْيِع بعٍض, وُكونوا عباَد اهلل إخوانًاال حَتَاَسُدوا, وال َتَناَجُشوا وال َتَباَغُضوا, وال تََدابَُروا, وال يَبِْع َبْعُضكم 

 420 .................................................................................... ال حَتِْقَرنَّ من املعروف شيئا, ولو أن تلَق أخاك بوجه َطلْق

مَِرْت به,
ُ
لَُك ِمن خري هذه الريح, وخري ما فيها, وخري ما أ

َ
يح, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: امهلل إنا نَْسأ ن رش هذه الريح, ونعوذ بك م ال تََسبُّوا الرر

ِمَرْت به
ُ
 421 ................................................................................................................. ورش ما فيها, ورش ما أ

يْك فإنه يُْوقِظ للصالة  422 ..............................................................................................................ال تَُسبُّوا ادلر

 423 .................................................................... ال تَُسيبر احُلَّمَّ فإنها تُذهب َخَطايَا بَِِن آدم كما يذهب الِكرْيُ َخَبَث احلديد

ْبُتْم, واْْحَُدوا إذا أنتم  وا إذا أنتم رَشِ ُبوا َمْثىَن وثاُلَث, وَسمُّ ِب اِلَِعريِ, ولكن ارْشَ ُبوا َواِحًدا َكرُشْ  425 ................................... َرَفْعتُمْ ال ترَْشَ

 426 ......................................................................................... ال َتُقْل عليك السالم؛ فإن عليك السالم حتيَّة الَمْوَت 
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 427 ......................................................................... ال َتُقْل: عليك السالُم, عليك السالُم حَتِيَُّة املوت, قل: السالُم عليك

ُكلُوا يِف ِصَحافِِهمَ 
ْ
ِة, َوال تَأ َهِب َوالِْفضَّ ُبوا يِف آنَِيِة اذلَّ يَباَج, َوال ترَْشَ َِريَر َوال ادلر ْنَيا َولَُكْم يِف اآلِخَرةِ ال تَلْبَُسوا احلْ  429 ............. ا؛ فَإِنََّها لَُهْم يِف ادلُّ

ْنَيا لَْم يَلْبَْسُه يِف اآلِخَرةِ  َِريَر؛ فَإِنَُّه َمْن لَبَِسُه يِف ادلُّ  430 ................................................................................. ال تَلْبَُسوا احلْ

َماتَة ألخيك فرََيَْْحَه اهلل ويَبَْتلِيك  431 ................................................................................................. ال تُظهر الشَّ

َخاهُ  -صَّل اهلل عليه وسلم-نُوا, فإنَّ انليبَّ ال ُتَقارِ 
َ
ِذَن الرجُل أ

ْ
ْن يَْسَتأ

َ
 432 ........................................... نىه عن الِقَراِن, ثم يقوُل: إال أ

ة اللَكم بغري ذِْكِر اهلل تعاىل قَْسَوةٌ للقلب! وإن أْبَعَد انلاس من اهلل ال وا اللَكم بغري ذِْكِر اهلل؛ فإن َكَْثَ  433 ................. َقلُْب الَقايِس ال تُْكَِثُ

 434 ........................................................................................... ال تُمارِ أخاَك, وال تُمازِْحه, وال تَِعْدهُ َموِعداً َفُتْخلَِفه

 435 ......................................................... ال تبدؤوا ايلهود وانلصارى بالسالم, وإذا لقيتموهم يف طريق, فاضطروهم إىل أضيقه

 436 ................................................ ال جتعلوا بيوتكم قبورا, وال جتعلوا قِّبي عيدا, وصلوا لَعَّ فإن صالتكم تبلغِن حيث كنتم

 437 ......  أنفسكم؛ وال تدعوا ىلع أوالدكم, وال تدعوا ىلع أموالكم, ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكمال تدعوا ىلع

 438 .................................................................................................فإنهم قد أفضوا إىل ما قدمواال تسبوا األموات؛ 

 439 .............................................................................................. ال تصاحب إال مؤمًنا, وال يأكل طعامك إال تِقٌّ 

 440 ................................................................................................................... ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة

 441 ................................................................... -عز وجل-ال تقولوا للُمَنافق َسيرٌد, فإنه إن يَُك َسيرًدا فقد أْسَخْطُتْم ربكم 

 442 ............................ ر من خيرج منها, فإنها معركة الشيطان, وبها ينصب رايتهال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق, وال آخ

 443 ................................................................................................... ال تالعنوا بلعنة اهلل, وال بغضبه, وال بانلار

 444 .......................................................................................... ال جَيزي ودٌل وادًلا إال أن جَيده مملوًَك, فيَشرتيه فُيعتِقه

 445 ................................................................ ال حَيِلُّ ملسلم أن َيْهُجَر أَخاه فوق ثاََلث, فمن َهَجر فوق ثاََلث فمات دخل انلَّار

 446 ........................................... ال َيُقْل أحُدكم: امهلل اغِفْر يل إن ِشْئَت, امهلل ارْحِن إن ِشْئَت, يِلَْعزِِم املسألَة, فإن اهلل ال ُمْكرِهَ هل

ن باهلل   447 ..................................................................................... -عز وجل-ال َيُموَتنَّ أحُدكم إال وهو حُيسُن الظَّ

ه انلَّار إال حَتِلَّة الَقَسم  448 ...................................................................... ال َيُموُت ألَحٍد من املسلمني ثالثة من الَودَل فَتمسُّ

ىل املرأة يف الوب الواحدلرَُّجل إىل َعْوَرة الرجل, وال املرأة إىل َعْوَرة املرأة, وال ُيْفِِض الرَُّجل إىل الرَُّجل يف ثوب واحد, وال ُتْفِِض املرأة إال يَنظر ا
 ................................................................................................................................................. 449 

َحبَّ إيله ِمن َودَلِه, ووادَلِه, وانلاس أمجعني
َ
ُكوَن أ

َ
 450 ..................................................................... ال يُْؤِمُن أحُدكم حىت أ

 452 ................................................................................... أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس بهال يبلغ العبد 

 453 .................................................................. ال يتمن أحدكم املوت, إما حمسنا فلعله يزداد, وإما ُمِسيئاً فلعلَّه يَْسَتْعتُِب 

 455 ........................................................... ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن تسافر َمِسرَيةَ يوٍم ويللٍة ليس معها ُحْرَمةٌ 

 456 ................................ ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلال, يلتقيان: فيعرض هذا, ويعرض هذا, وخريهما اذلي يبدأ بالسالم
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, وال ِبيل, وال َسيرُئ الـَملََكة  457 ............................................................................................. ال يدخل اجلنة ِخبٌّ

 458 ........................................................................................................................... يدخل اجلنة َقتَّات ال

 459 ........................................................................................................................... ال يدخل اجلنة قاطع

 460 ............................................................................................ ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من كِّب

 462 ............................................................................................................... ال يرد ادلاعء بني األذان واإلقامة

 463 .........................................................................................ال يزال الرجل يذهب بنفسه حىت يكتب يف اجلبارين

 464 .................................................................................................................... ال يرشَبنَّ أحد منكم قائًما

 465 .................................................................... ال يقيم الرجل الرجل من َملسه, ثم جيلس فيه, ولكن تفسحوا, وتوسعوا

 466 ......................................................................................................... ال يدلغ املؤمن من جحر واحد مرتني

 467 .............................................. ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلالء بيمينه وال يتنفس يف اإلناء

 468 ........................................................................ ال يمش أحدكم يف نعل واحدة, ويلُْنِعلهما مجيًعا, أو يلخلعهما مجيًعا

انًا يق أن يكون لعَّ  469 ............................................................................................................... ال ينبِغ لِصدر

 470 ............................................................................................................ ال ينظر اهلل إىل من جر ثوبه خيالء

 471 ............................................................................................ ال يؤمُن أحُدكم حىت حيبَّ ألخيه ما حيبُّ نلفِسه

ُكوَننَّ بََوَّاَب رُسول اهلل 
َ
بُو بَكر  -صَّلَّ اهلل عليه وسلََّم-أل

َ
بُو بَْكٍر, فُقلُت:  -رِِضَ اهلل عْنهُ -ايلَوَم, فَجاَء أ

َ
فََدَفَع اِلَاَب, فُقلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: أ

هُ بِاجَلنَّةِ ىلَعَ رِْسلَِك, ُثمَّ َذَهبُت, َفُقلُْت: يَ  ْ  472 ............................................... ا رُسوَل اهلل, َهَذا أبُو بكٍر يَْستَأِذُن, فَقاَل: ائَْذْن هَلُ َوبرَشر

 475 ....................................................................................  إال اهلل واهلل أكِّبألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ

 476 .............................................................. تلؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة, حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء

 477 ..................................................................................... لقاب قوس يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس أو تغرب

 478 ................................................................. لقد أطاف بآل بيت حممد نساء كثري يشكون أزواجهن, ليس أوئلك ِبياركم

 به بَطنه -صَّل اهلل عليه وسلم- لقد رأيت رسول اهلل
ُ
قَِل ما َيْمأل  479 ............................................ َيَظلُّ ايلوَم يَلَْتوِي ما جيُد من ادلَّ

 

 


