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أحاديث الفضائل واآلداب

لقد سأل اهلل باسمه اذلي إذا ُسئِ َل به أعطى ،وإذا ُد ِ َ
ِع به أجاب

ً
احلديث :عن بريدة -ريض اهلل عنه -قال :سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يقول :امهلل إين أسألك بأين أشهد
أنك أنت اهلل ال هلإ إال أنت ،األحد الصمد ،اذلي لم يدل ،ولم يودل ،ولم يكن هل ً
كفوا أحد.
فقال« :لقد سأل اهلل باسمه اذلي إذا ُسئِ َل به أعطى ،وإذا ُد ِ َ
ِع به أجاب»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا ادلاعء العظيم اذلي سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذا األعرايب يدعو به ويتوسل إىل اهلل تضمن اسم اهلل تعاىل

األعظم ،واشتمل ىلع توحيد اهلل وأنه أحد صمد يسأهل انلاس حواجئهم ،وهو لم يدل ألنه المثيل هل وألنه مستغن عن لك أحد،
ً
ولم يودل ،ولم يكن هل كفوا أحد ،فليس هل أحد يماثله ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاهل.
عبد داع اهلل به إال أعطي
فهذه املعاين العظيمة اليت يه أصل ومدار اتلوحيد جعلت هذا ادلاعء أعظم أنواع األدعية ،وما من ٍ

ما سأل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -األسماء والصفات :االسم األعظم.
َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ّ
ِم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• األحد  :أي اذلي ال رشيك هل يف ذاته وال صفاته وال ربوبيته وال ألوهيته.
• الصمد  :هو السيد اذلي يقصده اخللق للحوائج.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استحباب تقديم هذا اثلناء ىلع اهلل -تعاىل -قبل ادلاعء.
استحباب اتلوسل إىل اهلل -تعاىل -بادلاعء بأسمائه وصفاته احلسىن.
أن أسماء اهلل -تعاىل -احلسىن يتفاضل بعضها ىلع بعض ،وهو مذهب أهل السنة واجلماعة.
انفراد اهلل باأللوهية والصمدية.
إثبات كمال اهلل تعاىل؛ ألنه لم يدل ولم يودل.
معرفة اسم اهلل األعظم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب -مرص -الطبعة اثلانية  1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة -بريوت -الطبعة األوىل،
  1421ـه 2001 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي -مكة املكرمة  -الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،مؤسسة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427ه.
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ُْ
ََ َ ُْ
ُ َ
َ
ت لكِمة لو م ِزجت بماء ابلحر لم َزجته!
لقد قل ِ

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قلت للنيب -صىل اهلل عليه وسلمَ :-ح ْسبُك من صفية كذا وكذا .قال
ُْ
َ َ
َْ َ
ْ ً
َ ُْ
كي ْ ُ
بعض ُ
ت هل ِإن َسانا فقال« :ما
ت لكِ َمة لو ُم ِز َجت بماء ابلحر ل َم َز َجته!» قالت :وح
الر َواة :تعين ق ِصرية ،فقال« :لقد قل ِ
ُ ُّ َ َ َ ْ ُ ْ ً
ت ِإن َسانا وإن يل كذا وكذا».
أ ِحب أين حكي
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
أن اعئشة -ريض اهلل عنها -ذكرت صفية -ريض اهلل عنها -يف غيبتها بما يَ ِعيبُها وي ُ ِِس ُء إيلها ،ويه :أنها قصرية -ريض اهلل

عنها-؛ وذلك من باب حتقريها وتصغريها أمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-محلها ىلع ذلك ما يكون اعدة بني النساء من
َ
الغرية ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-لو خالطت لكمتك ماء ابلحر لغ رريت من لونه وطمعه وراحئته؛ وذلك لعظمها وشدة

خطرها.
َ
َ
ْ
قالتَ :
وحكيْ ُ
ً
حتقريا هل ،فقال :ما يرسين أن أحتدث بِ َعيْبه أو ما يَرسين أن أفعل مثل فعله
ت هل إنسانا -أي :ف َعلت ِمثل فعله-
ُْ
أو أقول مثل قوهل ىلع وجه االنتقاص واالحتقار ،ولو أع ِطيت كذا وكذا من ادلنيا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حسبك  :اكفيك.
• مزجت  :خلطت.
• ملزجته  :خلالطته خمالطة يتغري بها طعمه أو رحيه لشدة نتنها وقبحها.
ً
منتقصا.
• حكيت هل إنسانا  :فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوهل
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

هذا احلديث من أبلغ الزواجر يف الغيبة.
شدة حتريم ال ِغيْبة.
وصف العيوب ابلدنية جزء من الغيبة.
بيان شدة َغرية َ
الَضائر بعضهن من بعض.
ُ
تصغري شأن ادلنيا وما فيها إذا قورن برضا اهلل تعاىل وعدم سخطه.
أن تقليد اهليئات ىلع سبيل اتلحقري واتلنقيص من الغيبة املحرمة.
أن الصحابة غري معصومني من اخلطأ.
عدم إقراره -صىل اهلل عليه وسلم -للمنكر.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص1395 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف  -الرياض.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
اتليسري برشح اجلامع الصغري للمناوي  ،ط،3مكتبة اإلمام الشافيع  -الرياض1408 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى  ،مرص1356 ،ه.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
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لقد اكن فيما قبلكم من األمم ناس حمدثون ،فإن يك يف أميت أحد فإنه عمر
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لقد اكن فيما قبلكم من األمم
ناس حمدثون ،فإن يك يف أميت أحد فإنه عمر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حيدثنا أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن كرامة ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -حيث أخرب أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال:
ً
ً
"اكن فيما اكن قبلكم حمدثون" أي :ملهمون للصواب ،يقولون قوال فيكون موافقا للحق ،وهذا من كرامة اهلل للعبد أن
ً
اإلنسان إذا قال قوال ،أو أفىت بفتوى ،أو حكم حبكم تبني هل بعد ذلك أنه مطابق للحق ،فعمر -ريض اهلل عنه -من أشد
ً
ً
انلاس توفيقا للحق ،وقال" :إن يك يف أميت" وهذا ليس ترددا ،فإن أمة اإلسالم أفضل األمم وأكملها ،ولكنه للتأكيد ،فإذا

ثبت أن ذلك وجد يف غريهم؛ فإماكن وجوده فيهم أوىل.
ً
ولكما اكن اإلنسان أقوى إيمانا باهلل وأكرث طاعة هلل وفقه اهلل -تعاىل -إىل احلق بقدر ما معه من اإليمان والعلم والعمل
ً
ً
الصالح ،جتده مثال يعمل عمال يظنه صوابًا بدون ما يكون معه ديلل من الكتاب والسنة فإذا راجع أو سأل ،وجد أن عمله

مطابق للكتاب والسنة ،وهذه من الكرامات ،فعمر -ريض اهلل عنه -قال فيه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -إن يكن فيه

حمدثون فإنه عمر.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه ،لكنه عند ابلخاري من حديث أيب هريرة وعند مسلم من حديث اعئشة.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ ر
• حمدث  :هو امللهم الرجل الصادق الظن ،وقيل من جيري الصواب ىلع لسانه من غري قصد.
ً
• فإن يك يف أميت  :ليس هذا ترددا ،فإن أمة اإلسالم أفضل األمم وأكملها ،ولكنه للتأكيد ،فإذا ثبت أن ذلك وجد يف غريهم ،فإماكن وجوده
فيهم أوىل.

فوائد احلديث:

 .1بيان منقبة لعمر -ريض اهلل عنه.-
 .2خص عمر بذلك لكرثة ما وقع هل يف زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من املوافقات اليت نزل القرآن مطابقا هلا ،ووقع هل بعد انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عدة إصابات للحق.
 .3بيان فضيلة أمة اإلسالم ىلع غريها ،وذلك بقلة املحدثني فيها خلتم ادلين وحفظه ،واستغنائها بالقرآن عن غريه ،وزرع اهلل هلذه األمة علماء
حيفظون عليها دينها بأمر اهلل -تعاىل.-
 .4اتلحديث واإلهلام والفراسة والرؤية الصادقة ال تعد أدلة أحاكم ،فإن وجودها ال حيكم بها ،بل ال بد من عرضها ىلع القرآن والسنة ،فإن
وافقهما عمل به ،وإال تركه.
ً
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ً
لقد كنت ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -غالما ،فكنت أحفظ عنه ،فما يمنعين من القول إال
أن هاهنا رجاال هم أسن مين

ُ
َ ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -غالما،
احلديث :عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -قال :لقد كنت ىلع عه ِد
ِ
َ
ً
فكنت أحفظ عنه ،فما يمنعين من القول إال أن هاهنا ِر َجاال هم أ َس ُّن ِم ِّين.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -أنه اكن صغري السن يف زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن حيفظ بعض أقواهل -

صىل اهلل عليه وسلم ،-وما اكن يمنعه من اتلحديث بها إال أن هناك من هو أكرب منه سنا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َعهد َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم : -زمن حياة َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ُغ ً
الما  :الصغري يف السن.
َ
َ
َف َما يَمنَ ُع ِين ِمن القول  :أي :من اتلحديث.
ًّ
أ َس ُّن ِم ِّين  :أكرب سنا.

 .1جواز حضور الصبيان جمالس الكبار وجمالس العلم.
َ
 .2الغالم َيتَ َ
ح رمل العلم يف ِصغره.
 .3معرفة صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لرشف كبارهم؛ فهم يعلمون أنهم ىلع خري ما دام العلم يأتيهم عن أكابرهم.
 .4األدب مع الكبار من أهل العلم.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3130( :
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ََْ َ َ هُ َْ َ َ
هُ ََْ ُ ََْ َْ
ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ
ريه ِ ،وقد أضله ِيف أر ِض فالة
َّلل أفرح بِتوب ِة عب ِده ِ مِن أح ِدكم ،سقط ىلع ب ِع ِ

رُ َْ
َْ
َّلل أف َر ُح بِتَ ْو َب ِة عب ِدهِ ِم ْن
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
َْ َ َ رُ َ
َ َ
َ َ ُ ْ َ َ َ ََ
ىلع بَ
ريهَِ ،وقد أضله ِيف أ ْر ِض فال ٍة».
ع
أح ِدكم ،سقط
ِ
ِ
َ َ ُ ُ َْ
ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ َْ ََ ْ
َ ر ُ َ َ ُّ َ َ ً َ ْ َ َ ْ
ت منْ ُه َو َعلَيْهاَ
احل ِت ِه بِأر ِض فال ٍة ،فانفلت ِ
ويف روايةَّ« :لل أشد فرحا بِتوب ِة عب ِد ِه ِحني يتوب ِإيل ِهِ ،من أح ِدكم اكن ىلع ر ِ
ْ َ َ َََْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ً
َط َع ُ
ام ُه َو َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ
ِّ َ َ ْ َ َ
احل ِت ِه ،فبينا هو كذلِك إِذا هو بِها ،قائِمة
رشابه ،فأيِس ِمنها ،فأَت شج َرة ،فاضطجع ِيف ِظلها ،وقد أيِس ِمن ر ِ
َ َ ْ َ
ُ َ َ
ْ َ ََ َ َ
ر َْ
ر َْ
ََ
ُ ر َْ َ َ ْ
ت عب ِدي َوأنا َر ُّبك! أخ َطأ ِم ْن ِشد ِة الف َرح».
ِب َطا ِم َها ،ث رم قال ِم ْن ِشد ِة الف َر ِح :اللهم أن
ِعند ُه ،فأخذ ِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل أشد ً
فرحا برجوع عبده إيله بطاعته وامتثال أمره خملصا من قلبه ،من فرح أحدكم اكن

يف أرض فالة ،ليس حوهل أحد ،ال ماء وال طعام وال أناس ،وضاع بعريه ،فجعل يطلبه فلم جيده ،فذهب إىل شجرة ونام حتتها

ينتظر املوت! قد أيس من بعريه ،وأيس من حياته؛ ألن طعامه ورشابه ىلع بعريه ،وابلعري قد ضاع ،فبينما هو كذلك وجد بعريه
فجأة عنده قد تعلق خطامه بالشجرة اليت هو نائم حتتها ،فبأي يشء يقدر هذا الفرح؟ هذا الفرح ال يمكن أن يتصوره أحد
إال من وقع يف مثل هذه احلال! ألنه فرح عظيم ،فرح باحلياة بعد املوت ،وهلذا أخذ باخلطام ،وقال" :امهلل أنت عبدي وأنا

ربك"! أراد أن يثين ىلع اهلل فيقول" :امهلل أنت ريب وأنا عبدك" لكن من شدة فرحه أخطأ.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العقيدة -باب الصفات
راوي احلديث :أبو إدريس اخلوالين -رمحه اهلل-
اتلخريج :متفق عليه والرواية األوىل لفظ ابلخاري ،والرواية اثلانية لفظ مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أفرح  :أشد فرحا.
• سقط ىلع بعريه  :عرث عليه من غري قصد.
• وقد أضله  :ذهب منه بغري قصده ،ولم يعرف موضعه.
• أرض فالة  :أرض واسعة ال نبات بها وال ماء.
• راحلته  :الراحلة ما يركبه املسافر من ناقة أو غريها.
• انفلتت  :ختلصت.
• أيس منها  :يئس وانقطع رجاؤه.
ُ
• خطامها  :اخلطام :حبل من يلف أو شعر أو كتان جيعل يف أحد طرفيه حلقة ثم يشد يف الطرف اآلخر؛ حىت يصري اكحللقة ثم يقدل لدلابة ثم
يثىن ىلع خمطمه ،وهو :مقدم األنف والفم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إثبات صفة الفرح هلل -عز وجل -ىلع ما يليق جبالل اهلل سبحانه.
رمحة اهلل تعاىل بعباده بقبول توبتهم ،وحبه إياهم.
الرتغيب يف اتلوبة واحلث عليها.
عدم املؤاخذة يف اخلطأ غري املتعمد.
احلض ىلع حماسبة انلفس.
جواز استعمال رضب املثل تلقريب املعىن يف اتلعليم ،اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز القسم للتأكيد ىلع ما فيه فائدة ومصلحة.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002 - .م.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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هلل تسعة وتسعون اسما ،مائة إال واحدا ،ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة ،وهو وتر حيب الوتر

ٌ ر
ً ر
ٌ
ً
ُ
ً
تسعة وتسعون ً
اسما ،مائة إال واحدا ،ال حيفظها أحد إال دخل
هلل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -رواية قالِ « :
َ
ٌ ُّ
الوتر».
اجلنة ،وهو ِوتر حيب ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
َ
اهلل تعاىل هل تسعة وتسعون ً
إن َ
اسما ،ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة ،واملراد باحلفظ القراءة بظهر القلب ،وقيل :معناه اإليمان

بها ،والعمل بها ،والطاعة بمعىن لك اسم منها ،وداعء اهلل تعاىل بها ،ويف هذا احلديث إثبات هذه األسماء ،وليس فيه نيف ما
عداها من الزيادة عليها ،وإنما وقع اتلخصيص هلذه األسماء ألنها أشهر األسماء وأبينها معاين ،وهذا بمزنلة قولك :إن لزيد

مائة درهم أعدها للصدقة ،فال يدل ذلك ىلع أنه ليس عنده من ادلراهم أكرث من ذلك ،وإنما يدل ىلع أن اذلي أعده للصدقة

هذا ،ويدل ىلع هذا اتلفسري حديث ابن مسعود« :أسألك بكل اسم هو لك ،سميت به نفسك ،أو أنزتله يف كتابك ،أو علمته
أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك» فهذا يدل ىلع أن هلل أسماء لم يزنهلا يف كتابه حجبها عن خلقه.

«وهو وتر» أي :اهلل واحد ال رشيك هل «حيب الوتر» يعين :يفضله يف األعمال وكثري من الطااعت وهلذا جعل اهلل الصلوات
سبعا ،وندب اتلثليث يف أكرث األعمال ،وخلق السموات ً
مخسا ،والطواف ً
ً
سبعا واألرضني سبعا وغري ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -الفضائل.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• وتر  :واحد َال رشيك َ ُ
هل يف ذاته وأسمائه وصفاته.
ِ
• اجلنة  :اجلنة يه ادلار اليت أعد اهلل فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعه.
• رواية  :أي عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

فوائد احلديث:

 .1أشهر أسمائه تعاىل هو اهلل؛ إلضافة األسماء إيله ،وقيل :هو االسم األعظم.
 .2إثبات هذه األسماء ،وليس فيه نيف ما عداها من الزيادة عليها ،وإنما وقع اتلخصيص هلذه األسماء ألنها أشهر األسماء وأبينها معاين.
ر
 .3الوتر وهو العدد املفرد ،مفضل يف األعمال وكثري من الطااعت.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض.
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َ َ َ ُّ
لم أختلف عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزو ٍة غ َزاها قط إال يف غزوة تبوك ،غري أين قد ختلفت
ً
بدر ،ولم يعاتب أحدا ختلف عنه
يف غزوة ِ ٍ

َ
احلديث :عن عبد اهلل بن كعب بن مالك ،واكن قائد كعب  -ريض اهلل عنه  -من بنيه حني عِم ،قال :سمعت كعب
ََرَ
بن مالك  -ريض اهلل عنه  -حيدث حبديثه حني ختلف عن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف غزوة تبوك .قال كعب:
َ َ َ
ََرْ
لم أختلف عن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف غزو ٍة غ َزاها ق ُّط إال يف غزوة تبوك ،غري أين قد ختلفت يف غزو ِة
َ ُ ْ
ً
ُ َ ْ
ري ق َري ٍش حىت
بدر ،ولم ي َعاتب أحدا ختلف عنه؛ إنما خرج رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -واملسلمون يريدون ِع
ٍ
مجع اهلل تعاىل بينهم وبني عدوهم ىلع غري ميعاد .ولقد شهدت مع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يللة العقبة حني
تَ َو َاث ْقنَا ىلع اإلسالم ،وما أُح ُّ
ب أَ رن يل بها َم ْش َه َد بَ ْدر ،وإن اكنت ٌ
بدر َ
أذكر يف انلاس منها.
ِ
ٍ
َْ
َْ
َ
َ
َ
واكن من خربي حني ختلفت عن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف غزوة تبوك أين لم أكن قط أقوى وال أيرس مين

حني ختلفت عنه يف تلك الغزوة ،واهلل ما مجعت قبلها راحلتني قط حىت مجعتهما يف تلك الغزوة ولم يكن رسول اهلل
 صىل اهلل عليه وسلم  -يريد غزوة إال َو ررى بغريها حىت اكنت تلك الغزوة ،فغزاها رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلمر ُْ َ
َ ر
 يف َح ٍّر شديد ،واستقبل سفرا بعيدا َفجىل للمسلمني أمرهم يلتَأهبُوا أهبَة غزوهم
ومفازا ،واستقبل عددا كثريا،
فأخربهم بوجههم اذلي يريد ،واملسلمون مع رسول اهلل كثري وال جيمعهم كتاب حافظ «يريد بذلك ادليوان» .قال كعب:
َ
فقل رجل يريد أن َيتَ َغ ري َ
ب إال ظ رن أن ذلك سيخىف هل ما لم يزنل فيه ويح من اهلل ،وغزا رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
َ
وسلم  -تلك الغزوة حني طابت اثلمار والظالل ،فأنا إيلها أ ْص َع ُر ،فتجهز رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -واملسلمون
وطف ْق ُ
َ
ت أغدو ليك أجتهز معه،لم يقدر ذلك يل ،فطفقت إذا خرجت يف انلاس بعد خروج رسول اهلل  -صىل اهلل
معه ِ
َ
عليه وسلم َ -حيْ ُزنُين أين ال أرى يل أُ ْس َو ًة ،إال رجال َم ْغ ُم ً
وصا عليه يف انلفاق ،أو رجال ممن َعذ َر اهلل تعاىل من الضعفاء،
ِ
ولم يذكرين رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -حىت بلغ تبوك ،فقال وهو جالس يف القوم بتبوك« :ما فعل كعب بن
َ
َ
َ
مالك؟» فقال رجل من بين َس ِل َمة :يا رسول اهلل ،حبسه بُ ْرد ُاه وانلظر يف ِع ْطفيْ ِه .فقال هل معاذ بن جبل  -ريض اهلل عنه:
بئس ما قلت! واهلل يا رسول اهلل ما علمنا عليه إال خريا ،فسكت رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم .فبينا هو ىلع ذلك
ُ
الرس ُ
يزول به ر َ
اب ،فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم« :كن أبا خيثمة» ،فإذا هو أبو خيثمة
رأى رجال ُمبَيِّ ًضا
َ
األنصاري وهو اذلي تصدق بصاع اتلمر حني ل َم َز ُه املنافقون.
ً
فطف ْق ُ
َ ِّ َ
ُ
أتذكر
ت
قال كعب :فلما بلغين أن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -قد توجه قافال من تبوك حَضين بِّثِ ،
َ
الكذب وأقول :بم أخرج من سخطه غدا؟ وأستعني ىلع ذلك بكل ذي رأي من أهيل ،فلما قيل :إن رسول اهلل  -صىل
َْ
ُ
فأمجعت ِصدق ُه وأصبح
اهلل عليه وسلم  -قد أظل قادما ،زاح عين ابلاطل حىت عرفت أين لن أجنو منه بيشء أبدا،
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -قادما ،واكن إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فركع فيه ركعتني ثم جلس للناس ،فلما
ُ َ رُ َ
المخلفون يعتذرون إيله وحيلفون هل ،واكنوا بضعا وثمانني رجال ،فقبل منهم عالنيتهم وبايعهم واستغفر
فعل ذلك جاءه
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
هلم َو َو َ ََك َ َ
رسائِ َرهم إىل اهلل تعاىل ،حىت جئت ،فلما سلمت تب رس َم تب ُّس َم املغضب .ثم قال« :تعال» ،فجئت أميش حىت
َْْ َ َ ْ
جلست َ
ُ
عند
ت ظه َر َك؟» قال :قلت :يا رسول اهلل ،إين واهلل لو
جلست بني يديه ،فقال يل« :ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتع
ُ ْ ُ َ ًَ
ُ
ُ
هلل لقد علمت لنئ حدثتك
غريك من أهل ادلنيا لرأيت أين سأخرج من سخطه بعذر؛ لقد أع ِطيت جدال ،ولكين وا ِ
ِ
َ
َ ُ ََ
ُْ َ َ ََ
َ ر ُْ َ
َ
ُ
ر
ُ
ر
ر
جتد يلع فيه إين ألرجو
ايلوم حديث كذب ترىض به عين يل ِ
وشكن اهلل أن يس ِخطك يلع ،وإن حدثتك حديث صدق ِ
ُ ْ
َُْ
هلل  -عز وجل  -واهلل ما اكن يل من عذ ٍر ،واهلل ما كنت قط أقوى وال أيرس مين حني ختلفت عنك.
فيه عقَب ا ِ
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َُ
قال :فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم« :أما هذا فقد صدق ،فق ْم حىت يقيض اهلل فيك» .وسار رجال من بين سلمة
َ َ َ
َ
ج ْزت يف أن ال تكون اعتذرت إىل رسول اهلل  -صىل
أذنبت ذنبا قبل هذا لقد ع
فاتبعوين فقالوا يل :واهلل ما علمناك

اهلل عليه وسلم  -بما اعتذر إيله املخلفون ،فقد اكن اكفيك ذنبك استغفار رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -لك.
ُ َ ِّ
َ ِّ َ
قال :فواهلل ما زالوا يُؤنبُون ِين حىت أردت أن أرجع إىل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فأكذ َب نفِس ،ثم قلت هلم:
هل ل يق هذا ميع من أحد؟ قالوا :نعم ،لقيه معك رجالن قاال مثل ما قلت ،وقيل هلما مثل ما قيل لك ،قال :قلت :من
ُْ ٌ
بن الربيع َ
هما؟ قالواُ :م َر َ
الع ْمري ،وهالل بن أُمية َ
ار ُة ُ
الواقِ ِيف؟ قال :فذكروا يل رجلني صاحلني قد شهدا بدرا فيهما أس َوة،
ِ
ِ
قال :فمضيت حني ذكروهما يل .ونىه رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن الكمنا أيها اثلالثة من بني من ختلف
ََ ر ْ
ُ
عنه ،فاجتنبنا انلاس  -أو قال :تغريوا نلا  -حىت تنك َرت يل يف نفِس األرض ،فما يه باألرض اليت أعرف ،فلبثنا ىلع
َ َْ ُ
فكنت أَ َش ر
ُ
ب القومِ وأج َدلهم فكنت أخرج
ذلك مخسني يللة .فأما صاحباي فاستاكنا وقعدا يف بيوتهما يبكيان .وأما أنا

فأشهد الصالة مع املسلمني ،وأطوف يف األسواق وال يكلمين أحد ،وآيت رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فأسلم
َُ ُ
َ
انلظر،
ارق ُه
عليه وهو يف جملسه بعد الصالة ،فأقول يف نفِس :هل حرك شفتيه برد السالم أم ال؟ ثم أصيل قريبا منه وأس ِ
فإذا أقبلت ىلع صاليت نظر إيل وإذا اتلفت حنوه أعرض عين ،حىت إذا طال ذلك َ َ ر
يلع من جفوة املسلمني مشيت حىت
ت َ َس رو ْر ُ
ت جدار حائط أيب قتادة وهو ابن عِم وأحب انلاس إيل ،فسلمت عليه فواهلل ما رد يلع السالم ،فقلت هل :يا أبا
َُْ
قتادة ،أنش ُد َك باهلل هل تعلمين أحب اهلل ورسوهل  -صىل اهلل عليه وسلم -؟ فسكت ،فعدت فناشدته فسكت ،فعدت
فناشدته ،فقال :اهلل ورسوهل أعلم .ففاضت عيناي ،وتويلت حىت ت َ َس رو ْر ُ
ت اجلدار ،فبينا أنا أميش يف سوق املدينة إذا
َ
َ
نبَ ِط ٌي ِمن نبَ ِط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقول :من يدل ىلع كعب بن مالك؟ فطفق انلاس يشريون هل
إيل حىت جاءين فدفع إيل كتابا من ملك غسان ،وكنت اكتبا.
َْ
َُ َ
ََ
ْ
َ
َ
َ
اسك،
ان وال مضيع ٍة ،فاحلق بنا نو ِ
فقرأته فإذا فيه :أما بعد ،فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم جيعلك اهلل بدار هو ٍ
ْ َ َْ َ
ر ُّ َ َ َ َ ُ
فقلت حني قرأتها :وهذه أيضا من ابلالءَ ،فتَيَ رم ْم ُ
ج ْرتها ،حىت إذا مضت أربعون من اخلمسني واستلبث
ت بها اتلنور فس
ُ
ُ
هلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يأتيين ،فقال :إن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يأمرك أن
الويح إذا رسول
رسول ا ِ
ِ
ُ
ْ
ِّ
َْ
َْ ر
َت ْع ََت َل امرأتك ،فقلت :أ َطل ُق َ
صاح َ ر
يب بمثل ذلك .فقلت
َتل َها فال تق َر َبن َها ،وأرسل إىل
اع
بل
ال،
ال:
فق
أفعل؟
ماذا
أم
ا
ه
ِ
ِ
ِ
المرأيت :احليق بأهلك فكوين عندهم حىت يقيض اهلل يف هذا األمر .فجاءت امرأة هالل بن أمية رسول اهلل  -صىل اهلل
عليه وسلم  -فقالت هل :يا رسول اهلل ،إن هالل بن أمية شيخ ضائع ليس هل خادم ،فهل تكره أن أخدمه؟ قال« :ال،
َْ ر
ولكن ال يق َر َبن ِك» فقالت :إنه واهلل ما به من حركة إىل يشء ،وواهلل ما زال يبيك منذ اكن من أمره ما اكن إىل يومه
هذا .فقال يل بعض أهيل :لو استأذنت رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف امرأتك فقد أذن المرأة هالل بن أمية أن

ختدمه؟ فقلت :ال أستأذن فيها رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -وما يدريين ماذا يقول رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم  -إذا استأذنته ،وأنا رجل شاب! فلبثت بذلك عرش يلال فكمل نلا مخسون يللة من حني نُ ِ َ
ِه عن الكمنا ،ثم
صليت صالة الفجر صباح مخسني يللة ىلع ظهر بيت من بيوتنا ،فبينا أنا جالس ىلع احلال اليت ذكر اهلل تعاىل منا ،قد
ْ
ضاقت يلع نفِس وضاقت يلع األرض بما رحبت ،سمعت صوت صارخ أوىف ىلع َسل ٍع يقول بأىلع صوته :يا كعب بن
ُ
َ َ
َ
مالك أب ْ ْ
انلاس بتوبة اهلل  -عز
رش ،فخررت ساجدا ،وعرفت أنه قد جاء فرج .فآذن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -
ِ
َ
ٌ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
يب مبرشون َ
وركض رجل ر
اح َ ر
إيل فرسا وسىع
وجل  -علينا حني صىل صالة الفجر فذهب انلاس يبرشوننا ،فذهب قِبل ص ِ
َ َ
َ
ُ
ٍ
الصوت أرسع من الفرس ،فلما جاءين اذلي سمعت صوته يبرشين نزعت
ساع ِمن أ ْسل َم قِبَ ِيل ،وأوىف ىلع اجلبل ،فاكن
َََ
َ
َ ْ رَ
ر
َ
ُ
هل ثويب فكسوتهما إياه بِ ِبشارتِ ِه ،واهلل ما أملك غريهما يومئذ ،واستعرت ثوبني فلبستهما ،وانطلقت أتأمم رسول اهلل -
َ َر
ْ َ
ِّ َ
صىل اهلل عليه وسلم  -يتَلقاين انلاس فوجا فوجا يُهنئونين باتلوبة ويقولون يلَ ِ :تله ِنك توبة اهلل عليك .حىت دخلت
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ُ ُ
املسجد فإذا رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -جالس حوهل انلاس ،فقام طلحة بن عبيد اهلل  -ريض اهلل عنه  -ي َه ْر ِول
َرَ
حىت صافحين وهنأ ِين ،واهلل ما قام رجل من املهاجرين غريه  -فاكن كعب ال ينساها لطلحة.
َُْ ُ ْ ُ
ربق َوج ُهه من الرسور« :أبرش ِبري يوم مر
قال كعب :فلما سلمت ىلع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال وهو ي

عليك مذ ودلتك أمك» فقلت :أمن عندك يا رسول اهلل أم من عند اهلل؟ قال« :ال ،بل من عند اهلل  -عز وجل  ،»-واكن
ُ
ْ َ
ْ ُ
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -إذا ُ ر
رس استنار َوج ُهه حىت كأن َوج َهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه ،فلما جلست
َْ
بني يديه قلت :يا رسول اهلل ،إن من توبيت أن أْن ِل َع من مايل صدقة إىل اهلل وإىل رسوهل .فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم« :أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك» .فقلت :إين أمسك سهِم اذلي ِبيرب .وقلت :يا رسول اهلل ،إن اهلل تعاىل
إنما أجناين بالصدق ،وإن من توبيت أن ال أحدث إال صدقا ما بقيت ،فواهلل ما علمت أحدا من املسلمني أباله اهلل تعاىل

يف صدق احلديث منذ ذكرت ذلك لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -أحسن مما أبالين اهلل تعاىل ،واهلل ما تعمدت
ْ ً
ِكذبَة منذ قلت ذلك لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -إىل يويم هذا ،وإين ألرجو أن حيفظين اهلل تعاىل فيما بيق ،قال:
فأنزل اهلل تعاىل{ :لقد تاب اهلل ىلع انليب واملهاجرين واألنصار اذلين اتبعوه يف ساعة العرسة} حىت بلغ{ :إنه بهم رؤوف

رحيم وىلع اثلالثة اذلين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت} حىت بلغ{ :اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني}
ْ
[اتلوبة ]119 - 117 :قال كعب :واهلل ما أنعم اهلل يلع من نعمة قط بعد إذ هداين اهلل لإلسالم أعظم يف نفِس من ِصد ِيق
َ َ
َ َ َ
َْ َ
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن ال أكون كذ ْبتُ ُه ،فأه ِلك كما هلك اذلين كذبوا؛ إن اهلل تعاىل قال لذلين كذبوا
حني أنزل الويح رش ما قال ألحد ،فقال اهلل تعاىل{ :سيحلفون باهلل لكم إذا انقلبتم إيلهم تلعرضوا عنهم فأعرضوا
عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما اكنوا يكسبون حيلفون لكم لرتضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهلل ال
ُ
ُ ِّ ْ
يرىض عن القوم الفاسقني} [اتلوبة ]96 - 95 :قال كعب :كنا خلفنَا أيها اثلالثة عن أمر أوئلك اذلين قبل منهم رسول
ََ
َُ
َْ َ
وأرجأ رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -أم َرنا حىت
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -حني َحلفوا هل فبايعهم واستغفر هلم
قىض اهلل تعاىل فيه بذلك .قال اهلل تعاىل{ :وىلع اثلالثة اذلين خلفوا} وليس اذلي ذكر مما خلفنا ختلفنا عن الغزو ،وإنما
ََ
َ
هو ختليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا ع رم ْن َحلف هل واعتذر إيله فقبل منه .متفق عليه.
ويف رواية :أن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -خرج يف غزوة تبوك يوم اخلميس واكن حيب أن خيرج يوم اخلميس.
ويف رواية :واكن ال يقدم من سفر إال نهارا يف الضىح ،فإذا قدم بدأ باملسجد فصىل فيه ركعتني ثم جلس فيه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا حديث كعب بن مالك-ريض اهلل عنه ،-يف قصة ختلفه عن غزوة تبوك ،واكنت غزوة تبوك يف السنة اتلاسعة من اهلجرة.

واكنت هذه الغزوة يف أيام احلر حني طابت اثلمار وصار املنافقون حيبون ادلنيا ىلع اآلخرة ،فتخلف املنافقون عن هذه الغزوة
ُّ
وجلأوا إىل الظل والرطب واتلمر ،وبعدت عليهم الشقة والعياذ باهلل ،كما أخرب اهلل -سبحانه -يف القرآن وكما يف هذا احلديث.
أما املؤمنون اخللص ،فإنهم خرجوا مع انليب -عليه الصالة والسالم -ولم يُضعف عزمهم بعد املسافة وال طيب اثلمار.

إال أن كعب بن مالك -ريض اهلل عنه -ختلف عن غزوة تبوك بال عذر ،وهو من املؤمنني اخللص ،وهلذا قال" :إنه ما ختلف

عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن غزوة غزاها قط ،لك غزوات الرسول صىل اهلل عليه وسلم قد شارك فيها كعب -

ريض اهلل عنه -فهو من امل جاهدين يف سبيل اهلل ،إال يف غزوة بدر ،فقد ختلف فيها كعب وغريه ،ألن انليب -عليه الصالة
ً
والسالم -خرج من املدينة ال يريد القتال ،وذللك لم خيرج معه إال ثالثمائة وبضعة عرش رجال فقط؛ ألنهم اكنوا يريدون أن
ً
ُ
َ َ
يأخذوا إبال لقريش حمملة قدمت من الشام تريد مكة وت ُم ُّر باملدينة.
ر
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يللة العقبة يف ِمىن ،قبل اهلجرة ،حيث بايعوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
ثم ذكر بَيعته
اإلسالم وقال :إنين ال أحب أن يكون يل بدهلا شهود بدر؛ وإن اكنت بدر أكرث ً
ذكرا ،ألن الغزوة اشتهرت ِبالف ابليعة.
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اكن -ريض اهلل عنه -قوي ابلدن ،يارس احلال ،حىت إنه اكن عنده راحلتان يف تلك الغزوة ،وما مجع راحلتني يف غزوة قبلها
ً
أبدا ،وقد استعد وجتهز-ريض اهلل عنه -واكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا أراد غزوة َو ررى بغريها فيظهر
خالف ما يريد ،وهذا من حكمته وحنكته يف احلرب؛ ألنه لو أظهر ما يقصده تبني ذلك لعدوه ،فربما يستعد هل أكرث ،وربما

يذهب عن ماكنه اذلي قصده انليب صىل اهلل عليه وسلم فيه؛ إال يف غزوة تبوك ،فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم بني أمرها
َر
ٍّ
عدو كثري ،وإىل ماكن بعيد حىت يستعد انلاس.
وجالها ألصحابه ،وأخرب أنه خارج إىل تبوك إىل
ووضحها

فخرج املسلمون مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ولم يتخلف إال من خذهل اهلل بانلفاق ،وثالثة رجال فقط من املؤمنني،
هم :كعب بن مالك ،ومرارة بن الربيع ،وهالل بن أمية -ريض اهلل عنهم ،-لكن ختلفوا ألمر أراده اهلل -عز وجل -أما غريهم

ممن ختلف فإنهم منافقون منغمسون يف انلفاق ،نسأل اهلل العافية.

فخرج انليب -عليه الصالة والسالم -بأصحابه وهم كثري ،إىل جهة تبوك حىت نزل بها ،ولكن اهلل -تعاىل -لم جيمع بينه وبني
ً
عدوه ،بل بيق عرشين يوما يف ذلك املاكن ،ثم انرصف بغري حرب.
يقول كعب بن مالك -ريض اهلل عنه -إن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -جتهز هو واملسلمون وخرجوا من املدينة ،أما هو -
ريض اهلل عنه -فتأخر وجعل يغدو لك صباح ِّ
يرحل راحلته ويقول :سوف أحلق بهم ،ولكنه ال يفعل شيئًا ،ثم يفعل لك يوم
كذلك ،حىت تمادى به األمر ولم يدرك.

يقول :فاكن حيز يف نفسه أنه إذا خر ج إىل سوق املدينة ،وإذا املدينة ليس فيها أحد من املهاجرين وال األنصار ،وليس فيها

إال رجل مغموس يف انلفاق -والعياذ باهلل -قد غمسه نفاقه فلم خيرج ،أو رجل معذور عذره اهلل عز وجل .فاكن يعتب ىلع
نفسه :كيف ال يبىق يف املدينة إال هؤالء وأقعد معهم ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لم يذكره ولم يسأل عنه حىت وصل

إيل تبوك.

فبينما هو جالس وأصحابه يف تبوك سأل عنه ،فقال رسول اهلل :أين كعب بن مالك؟ فتلكم فيه رجل من بين سلمة وغمزه،

ولكن دافع عنه معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -فسكت انليب صىل اهلل عليه وسلم ولم جيب بيشء ،ال ىلع اذلي غمزه وال

ىلع اذلي رد.

فبينما هو كذلك إذ رأى رجال البسا ابلياض يتحرك به الرساب من بعيد ،فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم" :كن أبا خيثمة

األنصاري" فاكن أبا خيثمة ،وهذا معناه الفراسة واتلمين أن يصبح هذا القادم من بعيد هو أبو خيثمة.

وأبو خثيمة هذا هو اذلي تصدق بصاع عندما حث انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع الصدقة ،فتصدق انلاس لك حبسب حاهل.
فاكن الرجل إذا جاء بالصدقة الكثرية قال املنافقون :هذا ُمرا ٍء ما أكرث الصدقة ابتغاء وجه اهلل ،وإذا جاء الرجل الفقري بالصدقة
اليسرية قالوا :إن اهلل َغ ٌّ
ِ
صاع هذا.
ين عن
ِ
ً
يقول -ريض اهلل عنه :-إنه ملا بلغه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجع قافال من الغزو ،بدأ يفكر ماذا يقول لرسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -إذا رجع؟ يريد أن يتحدث حبديث وإن اكن تورية ،من أجل أن يعذره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيه،
وجعل يشاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول ،ولكن يقول -ريض اهلل عنه :-فلما بلغه قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

زال عنه ابلاطل ،وعزم ىلع أن يبني للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -احلق ،يقول :فقدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املدينة
ودخل املسجد ،واكن من اعدته وسنته أنه إذا قدم بدله فأول ما يفعل أن يصيل يف املسجد عليه الصالة والسالم.

فدخل املسجد وصىل وجلس للناس فجاءه املخلفون اذلين ختلفوا من غري عذر من املنافقني ،وجعلوا حيلفون هل إنهم
ْ ْ َ َ
َ ْ َ
ْ
{اس َتغ ِف ْر ل ُه ْم أ ْو ال ت ْستَغ ِف ْر ل ُه ْم ِإن
معذورون ،فيبايعهم ويستغفر هلم؛ ولكن ذلك ال يفيدهم والعياذ باهلل؛ ألن اهلل تعاىل قال:
َ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ ْ َ َ ر ً َ َ ْ َ ْ َ رُ َ
اَّلل ل ُه ْم} (اتلوبة :من اآلية ،)80فيقول :أما أنا فعزمت أن أصدق انليب -عليه الصالة
تستغ ِفر لهم سب ِعني مرة فلن يغ ِفر
والسالم -وأخربه بالصدق ،فدخلت املسجد فسلمت عليه ،فتبسم تبسم املغضب ثم قال" :تعال" فلما دنوت منه قال يل" :ما

خلفك؟" .فقال -ريض اهلل عنه :-يا رسول اهلل إين لم أختلف لعذر ،وما مجعت راحلتني قبل غزويت هذه ،وإين لو جلست عند
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ً
أحد من ملوك ادلنيا خلرجت منه بعذر ،فلقد أوتيت جدال -يعين لو أين جلست عند شخص من امللوك لعرفت كيف أختلص
ً
منه ألن اهلل أعطاين جدال -ولكين ال أحدثك ايلوم حديثا ترىض به عين فيوشك أن يسخطك اهلل يلع يف ذلك.

فصدقه القول وأخربه أنه ال عذر هل ال يف بدنه وال يف ماهل ،بل إنه لم جيمع راحلتني يف غزوة قبل هذه.
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-أما هذا فقد صدق" ويكيف هل ً
فخرا أن وصفه انليب -عليه الصالة والسالم -بالصدق:

"أما هذا فقد صدق ،فاذهب حىت يقيض اهلل فيك ما شاء".
ً
ً
مستسلما ألمر اهلل -عز وجل -مؤمنا باهلل ،وأنه ما شاء اهلل اكن ،وما لم يشأ لم يكن.
فذهب الرجل

فلحقه قوم من بين سلمة من قومه وجعلوا يزينون هل أن يرجع عن إقراره ،وقالوا هل :إنك لم تذنب ً
ذنبا قبل هذا ،ويكفيك
أن يستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وإذا استغفر لك الرسول صىل اهلل عليه وسلم غفر اهلل لك ،فارجع كذب

نفسك ،قل إين معذور ،حىت يستغفر لك الرسول -عليه الصالة والسالم -فيمن استغفر هلم ممن جاؤوا يعتذرون إيله ،فهم أن

يفعل -ريض اهلل عنه -ولكن اهلل -سبحانه -أنقذه وكتب هل هذه املنقبة العظيمة اليت تتىل يف كتاب اهلل إىل يوم القيامة.

فسال قومه :هل أحد صنع مثلما صنعت؟ قالوا :نعم ،هالل بن أمية ومرارة بن الربيع ،قاال مثلما قلت ،وقيل هلما مثلما قيل
لك ،قال :فذكروا يل رجلني صاحلني شهدا ً
بدرا يل فيهما أسوة.

فأمر انليب -عليه الصالة والسالم -انلاس أن يهجروهم فال يكلموهم.

فهجرهم املسلمون ،ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بال عقول ،قد ذهلوا ،وتنكرت هلم األرض فما يه باألرض اليت

اكنوا يعرفونها؛ ألنهم يمشون إن سلموا ال يرد عليهم السالم ،وإن قابلهم أحد لم يبدأهم بالسالم .وحىت انليب -عليه الصالة
ً
والسالم -وهو أحسن انلاس خلقا ال يسلم عليهم.
يقول كعب :كنت أحَض وأسلم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فال أدري :أحرك شفتيه برد السالم أم ال.

فضاقت عليهم األرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهلل إال إيله ،وبقوا ىلع هذه احلال مدة مخسني يوما

وانلاس قد هجروهم فال يسلمون عليهم ،وال يردون السالم إذا سلموا.

فضاقت عليهم األمور وصعبت عليهم األحوال ،وفروا إىل اهلل -عز وجل ،-ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يدع

الصالة مع اجلماعة.

فاكن حيَض ويسلم ىلع انليب -عليه الصالة والسالم -ولكن يف آخر األمر ربما يتخلف عن الصلوات؛ ملا جيد يف نفسه من
الضيق واحلرج؛ ألنه خيجل أن يأيت إىل قوم يصيل معهم وهم ال يكلمونه ً
أبدا ،ال بكلمة طيبة وال بكلمة تأنيب.
قال" :فأما صاحباي فاستاكنا يف بيوتهما يبكيان"؛ ألنهما ال يستطيعان أن يمشيا يف األسواق ،وانلاس قد هجروهم ال يلتفت
إيلهم أحد ،وال يسلم عليهم أحد ،وإذا سلموا ال يرد عليهم السالم ،فعجزوا عن حتمل هذه احلال ،فبقيا يف بيوتهما يبكيان.

يقول :وكنت أنا أقواهم وأصربهم ألنه اكن أصغرهم سنا؛ فاكن يشهد صالة اجلماعة مع املسلمني ،ويطوف بأسواق املدينة ال

يكلمه أحد؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بهجرهم ،واكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -أطوع انلاس لرسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
يقول :كنت أصيل وأسارق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انلظر ،يعين :أنظر إيله أحيانا وأنا أصيل ،فإذا أقبلت ىلع صاليت نظر

إيل وإذا اتلفت إيله أعرض عين ،لك هذا من شدة اهلجر.

ً
حائطا –أي :دخله من فوق اجلدار -أليب
يقول" :فبينما أنا أميش ذات يوم يف أسواق املدينة وطال يلع جفوة انلاس ،تسورت

قتادة -ريض اهلل عنه ،-فسلمت عليه ،فواهلل ما رد يلع السالم" ،وهو ابن عمه وأحب انلاس إيله ،ومع ذلك لم يرد عليه

السالم ،لك هذا طاعة هلل ورسوهل .فقال هل :أنشدك اهلل ،هل تعلم أين احب اهلل ورسوهل؟ فلم يرد عليه .مرتني يناشده وأبو
قتادة لم يرد عليه ،وهو يعلم أن كعب بن مالك حيب اهلل ورسوهل .فلما رد عليه اثلاثلة وقال :أنشدك اهلل هل تعلم أين أحب

اهلل ورسوهل ؟ فقال :اهلل ورسوهل أعلم .لم يكلمه ،فلم يقل :نعم؟ وال قال :ال .يقول :فبىك ثم خرج إىل السوق ،فبينما هو يميش
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ً
إذا برجل نبطي من أنباط الشام يقول :من يدلين ىلع كعب بن مالك؟ قلت :أنا هو ،فأعطاين الورقة ،وكنت اكتبا؛ ألن الكتاب
ًّ
يف ذلك العهد قليلون جدا.

يقول" :فقرأت الكتاب ،فإذا فيه :أما بعد ،فقد بلغنا أن صاحبك جفاك -يعين الرسول عليه الصالة والسالم ،واكن هذا امللك:
ملك غسان ً
اكفرا -وإنك لست بدار هوان وال مضيعة ،فتعال إيلنا نواسك بأموانلا ،وربما نواسيك بملكنا .ولكن الرجل
رجل مؤمن باهلل تعاىل ورسوهل ،وحمب هلل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :هذا أيضا من ابلالء ،ثم ذهب إىل اتلنور

فأحرقها.

وملا تمت هلم أربعون يللة وأبطأ الويح فلم يزنل أرسل إيلهم انليب -عليه الصالة والسالم -أن يعَتلوا نساءهم.
ِّ
فقال كعب :أطلقها أم ماذا؟ ألنه لو قال طلقها لطلقها بكل سهولة؛ طاعة هلل ورسوهل ،فسأل فقال :أطلقها أم ماذا؟ فقال هل
رسول الرسول :إن الرسول -عليه الصالة والسالم -يأمرك أن تعَتل أهلك .وبيق ىلع ظاهر اللفظ.
فقال كعب لزوجته احليق بأهلك حىت يقيض اهلل هذا األمر .فلحقت بأهلها.

وجاءت زوجة هالل بن أمية إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأخربته بأنه يف حاجة إيلها تلخدمه؛ ألنه ليس هل خادم،

فأذن هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برشط أن ال يقربها ،فقالت" :إنه واهلل ما به من حركة إيل يشء" يعين أنه ليس هل شهوة
يف النساء ،وأنه يبيك -ريض اهلل عنه -منذ أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-بهجرهم إيل يومه هذا ،أربعون ً
يوما يبيك؛ ألنه ما
يدري ماذا ستكون انلهاية.

فقال يل بعض أهيل :لو استأذنت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف امرأتك فقد أذن المرأة هالل بن أمية أن ختدمه؟

فقلت :ال أستأذن فيها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وما يدريين ماذا يقول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا استأذنته،
وأنا رجل شاب! فلبثت بذلك عرش يلال فكمل نلا مخسون يللة من حني نُ ِ َ
ِه عن الكمنا.
ْ
ً
يقول" :وكنت ذات يوم أصيل الصبح ىلع سطح بيت من بيوتنا ،فسمعت صارخا يقول وهو ىلع َسلع -وهو جبل معروف يف
ً
ساجدا ،وعرفت أنه قد جاء فرج"،
املدينة -أوىف عليه وصاح بأىلع صوته يقول" :يا كعب بن مالك أبرش" ،يقول" :فخررت
وركب فارس من املسجد يؤم بيت كعب بن مالك يلبرشه ،وذهب مبرشون إىل هالل بن أمية ومرارة بن الربيع يبرشونهما

بتوبة اهلل عليهما.

يقول :فجاء الصارخ املايش ىلع قدميه ،وجاء صاحب الفرس ،فاكنت البرشى للصارخ؛ ألن الصوت أرسع من الفرس ،يقول:
فأعطيته ثويب اإلزار والرداء ،وليس يملك غريهما ،لكن استعار من أهله أو من جريانه ثوبني فلبسهما ،وأعطى ثوبيه لذلي

برشه.

ثم نزل متوجها إىل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف املسجد ،وإذا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قد برش انلاس بعد

صالة الصبح بأن اهلل أنزل توبته ىلع هؤالء اثلالثة.

ً
أفواجا يهنئونين بتوبة اهلل ر
يلع
يقول :فذهبت أتأمم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعين أقصده ،فجعل انلاس يالقونين

حىت دخلت املسجد.

يقول :فإذا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جالس وحوهل أصحابه ،فقام إيل طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه -فصافحين
وهنأين بتوبة اهلل ر
يلع.
يقول :واهلل ما قام إيل أحد من املهاجرين رجل غري طلحة ،فاكن ال ينساها هل.

حىت وقف ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإذا وجهه يربق؛ ألنه -عليه الصالة والسالم -رسه أن يتوب اهلل ىلع هؤالء

اثلالثة اذلين صدقوا اهلل ورسوهل ،وأخربوا بالصدق عن إيمان ،وحصل عليهم ما جرى من األمر العظيم ،من هجر انلاس هلم
َ
مخسني ً
يوما ،حىت نسائهم بعد األربعني أ َم َر الرسول -عليه الصالة والسالم -أن يعَتلوهن.

ثم قال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-أبرش ِبري يوم مر عليك مذ ودلتك أمك".
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فقال هل" :أمن عندك يا رسول اهلل أم من عند اهلل؟ قال" :ال بل من عند اهلل عز وجل"؛ ألنه إذا اكن من عند اهلل اكن أرشف

وأفضل وأعظم.

فقال كعب :إن من توبته أن يتخىل عن ماهل ،وجيعله صدقة هلل تعاىل.

فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك" .قال :فإين أمسك سهِم اذلي ِبيرب.

ثم ذكر كعب بن مالك أن من توبته أن ال حيدث حبديث كذب بعد إذ جناه اهلل تعاىل بالصدق ،وما زال كذلك ما حدث
ً
حبديث كذب أبدا بعد أن تاب اهلل عليه ،فاكن -ريض اهلل عنه -مَضب املثل يف الصدق ،حىت إن اهلل أنزل فيه ويف صاحبيه:
َ َ ُّ َ ر
ين َ
اَّلل َو ُكونُوا َم َع ر
الصادق َ
آمنُوا رات ُقوا ر َ
اذل َ
ني} (اتلوبة.)119 :
{يا أيها ِ
ِِ
َ َْ
ر
ََ ْ َ َ رُ ََ
األنْ َ
ين راتبَ ُع ُ
اذل َ
يب َوال ْ ُم َهاجرين َ
ىلع ر
انل ِّ
وه
ص
و
وأنزل اهلل تعاىل اآليات يف بيان منته
ار ِ
ِ
ِ
ِ
عليهم باتلوبة من قوهل تعاىل{َ :لقد تاب اَّلل ٌ ِ
َ َ ُْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُُ ُ َ
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ْ
َ
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ٌ
ُ
اذلين خلفوا
يق ِمنهم ثم تاب علي ِهم إِنه بِ ِهم رءوف ر ِحيم ( )117وىلع اثلالث ِة ِ
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ُ
َ
اَّلل ِإال ِإيل ِه ثم تاب علي ِهم ِيلتوبوا
حىت ِإذا ضاقت علي ِهم األرض بِما رحبت وضاقت علي ِهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ ِمن ِ
َ َ ُّ َ ر
ين َ
اَّلل َو ُكونُوا َم َع ر
اتل رو ُ
الصادق َ
آمنُوا رات ُقوا ر َ
إ رن ر َ
اذل َ
الر ِح ُ
اب ر
اَّلل ُه َو ر
ني (( })119اتلوبة.)119 :117 :
يم ( )118ياأيها ِ
ِِ
ِ
قال كعب :واهلل ما أنعم اهلل يلع من نعمة قط ،بعد إذ هداين اهلل لإلسالم ،أعظم يف نفِس ،من صديق رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم ،-أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك اذلين كذبوا ،إن اهلل قال لذلين كذبوا ،حني أنزل الويح ،رش ما قال ألحد،
َ ُ ْ َ َْ َُْ ْ َْ ْ ُ ْ ُ َ ُْ ْ ََ ْ ُ َ ُْ ْ ر ُ ْ ْ
َ َ ْ ُ َ
ج ٌسَ ،و َمأ ْ َو ُ
اه ْم َج َه رن ُم َج َز ً
اء
هلل لكم ِإذا انقلبتم ِإيل ِهم ِتلع ِرضوا عنهم ،فأع ِرضوا عنهمِ ،إنهم ِر
قال -سبحانه{ :-سيح ِلفون بِا ِ
َ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ُ َ
ون لَ ُ
اهلل َال يَ ْر َىض َعن الْ َق ْومِ الْ َفاسق َ
ك ْم ل َ ْ
رت َض ْوا َعنْ ُه ْم ،فَإ ْن تَ ْر َض ْوا َعنْ ُه ْم ،فَإ رن َ
ني} [اتلوبة ،]96 :قال:
بِما اكنوا يك ِسبون ،حي ِلف
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِّ
َ َ
كنا خلفنا أيها اثلالثة عن أمر أوئلك اذلين قبل منهم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني حلفوا هل ،فبايعهم واستغفر هلم
ََ
أمرنا حىت قىض اهلل فيه بذلك ،قال اهلل عز وجل :وىلع اثلالثة اذلين خلفوا ،وليس
وأرجأ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ِّ ْ
اذلي ذكر اهلل مما خلفنا ،ختلفنا عن الغزو ،وإنما هو ختليفه إيانا ،وإرجاؤه أمرنا ،عمن حلف هل واعتذر إيله فقبل منه".
وذكر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خرج من املدينة يف يوم اخلميس ،واكن حيب أن خيرج يف يوم اخلميس.

وذكر أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعد إىل املدينة ضىح ،وأنه دخل املسجد فصىل فيه ركعتني ،واكن هذا من سنته -صىل

اهلل عليه وسلم -أنه إذا قدم بدله لم يبدأ بيشء قبل املسجد.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -السري  -اتلفسري  -اهلجر  -الشمائل  -املناقب  -اجلهاد  -االيمان  -احلدود واتلعزيرات.
راوي احلديث :كعب بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ر
• ختلف عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :لم خيرج معه إىل اجلهاد.
• بدر  :اسم ملاء بني مكة واملدينة ،وبه سِم املاكن اذلي وقعت فيه املعركة املشهورة بني رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -واملرشكني.
• العري  :اإلبل اليت عليها أمحاهلا.
• ميعاد  :موعد واتفاق.
• يللة العقبة  :يه الليلة اليت بايع فيها األنصار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلسالم وأن يؤيدوه وينرصوه ،ويه بيعة العقبة اثلانية.
• تواثقنا  :تبايعنا عليه وتعاهدنا.
• َما أحب أن يل بها مشهد بدر  :ال أتمىن أين شهدت بدرا ولم أشهد يللة العقبة.
ْ َ
• أذكر يف انلاس  :أشهر ذكرا يف الفضيلة.
• َو َّرى بغريها  :أي أوهم أنه يريد غزوة غريها.
ً
مفازا  :يه الصحراء اليت ال ماء فيها ،سميت بذلك تفاؤال بالفوز يف اجتيازها.
•
ر
• فجىل  :كشف وأوضح مقصده اذلي يريده من غري تورية.

20

يلتأهبوا  :ليستعدوا بما حيتاجون إيله يف سفرهم.
• ُ
ُ
• األهبة  :العدة.
• بوجههم  :بمقصدهم اذلي يتجهون إيله.
• طابت  :أينعت ونضجت.
• ادليوان  :ادلفرت اذلي يكتب فيه أسماء اجليش وأهل العطاء.
• ْ
أص َع ُر  :أميل.
ُ
• َطف ُ
جعلت.
قت :
ِ
• يتمادى يب  :تمادى به األمر :تطاول وتأخر.
اجلد  :االجتهاد يف أمر السفر وشؤونه.
• ِ
• جهازي  :حاجيات سفري.
• تفارط الغزو  :فات وقته وتقدم.
ً
مغموصا  :مطعونا يف دينه.
•
• رجل من بين سلمة  :بنو سلمة :بطن من األنصار ،والرجل هو عبد اهلل بن أنيس.
• حبسه  :منعه
• برداه  :مثىن برد ،وهو اإلزار أو الرداء ،والربود ثياب من ايلمن فيها خطوط.
• ِعطفيه  :جانبيه.
• ُمبَيِّ ًضا  :البس ابلياض.
• يزول به الرساب  :يتحرك.
ُ
• الرساب  :ما يظهر لإلنسان من بعد اكملاء وقت اشتداد احلر.
َ
• ل َمزه  :طعن فيه.
• قافال  :راجعا.
ِّ
• بَِّث  :ابلث :أشد احلزن.
• أظل قادما  :أقبل ودنا.
• زاح  :زال وذهب
ُ
أمجعت  :عزمت ىلع أن أصدقه.
•
• املخلفون  :هم اذلين لم خيرجوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل تبوك وختلفوا عنه.
ابلضع :ما بني اثلالثة والعرشة.
• بِضعا ِ :
• املغضب  :الغضبان.
• ابتعت  :اشرتيت.
• جدال  :فصاحة وقوة يف الالكم.
• جتد ر
يلع  :تغضب.
ً
• إين ألرجو فيه عقَب اهلل  :أن يعقبين خريا وأن يثيبين عليه.
• ثار  :وثب ونهض.
• يؤنبونين  :يلومونين أشد اللوم.
• تنكرت  :تغريت.
ر
• فاستاكنا  :ذال وخضعا.
ُّ
أشب القوم  :أصغرهم ِسنًا.
•
• َُ
أجدلهم  :أقواهم.
• أطوف  :أميش دائرا.
• أسارقه انلظر  :أنظر إيله يف خفية.
• جفوة  :إعراض.
• تسورت  :علوت سورا.
• حائط  :بستان.
• أنشدك  :أسألك.
• تويلت  :رجعت من حيث أتيت.
َ
• نبَ ِطي  :فالح.
• طفق  :أخذ.
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• ملك غسان  :هو جبلة بن األيهم.
• دار هوان  :دار تهان فيها.
• وال مضيعة  :دار يضيع فيها حقك.
• نواسيك  :من املواساة ،أيْ :نفف عنك.
• ابلالء  :االبتالء واالختبار من اهلل -تعاىل.-
• فتيممت  :قصدت.
ُ
• اتلنور  :ما خيزب فيه.
• فسجرتها  :أوقدتها وأحرقتها.
• استلبث  :أبطأ.
• اعَتهلا  :ال ختالطها خمالطة األزواج من اجلماع ومقدماته.
ْ ْ
َ
ْ
• شيخ  :من أدرك الشيخوخة َو ِيه َغ ِبلا ِعند اخلمسني.
• ال يقربنك  :إشارة إىل منع اجلماع.
• رحبت  :وسعت.
• أوىف  :صعد وارتفع.
• سلع  :جبل يف املدينة.
َْ
• فآذن  :أعل َم.
َ
صاح َ ر
يب  :جهتهما.
• قِبَل
ِ
َ ْ
العدو.
• ركض فرسا  :رضبها برجله يستحثها ىلع
• أتأمم  :أقصد.
• تلهنك توبة اهلل عليك  :تلفرح وتسعد.
• يربق  :يلمع ،وهو كناية عن الرسور.
• استنار  :زاد نورا ىلع نوره.
• الفوج  :اجلماعة.
• أْنلع  :أخرج ،واملراد :أتصدق.
• سهِم  :نصييب.
• أباله اهلل  :أنعم عليه.
• ساعة العرسة  :وقت الشدة.
ر
• أرجأ  :أخ َر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

أهمية رصاحة املسلم وصدقه.
جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصريه يف طاعة اهلل ورسوهل وعن سبب ذلك.
إباحة الغنيمة هلذه األمة املرحومة حيث اكنت ر
حمرمة ىلع من قبلها من األمم.
القتال يوم بدر لم يكن ً
ًّ
عينيا.
فرضا
جواز اتلحديث بنعمة اهلل عز وجل إذا لم يكن ىلع سبيل الفخر والرتفع والرياء.
بيعة العقبة اكنت من أفضل مشاهد الصحابة -ريض اهلل عنهم -حىت إن كعبًا اكن ال يراها دون مشهد بدر.
خطته صىل اهلل عليه وسلم احلكيمة ىلع الصعيد العسكري ،كمحافظته ىلع رسية اخلطط وحسن تقديره للموقف ،وعدم تغريره جبنده ووضعهم
يف الصورة الواقعية حىت يكونوا ىلع مستوى املهمة امللقاة ىلع اعتقهم.
يهم به ،ويقصده من العدو؛ استحب هل ذلك أو يتعني حلسب املصلحة.
اإلمام إذا راى مصلحة يف أن يسرت ىلع الرعية بعض ما ِ
السرت والكتمان إذا تضمن مفسدة لم جيُز.
اندفاع املسلمني إىل اجلهاد يف سبيل اهلل -عز وجل -عن رضا وطواعية رغم ما اكنوا عليه من شدة.
تألم املسلم من تقصريه يف أداء الواجب ،وحرصه أن ال يكون من املتخلفني أو املنافقني.
لم يكن يتخلف عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إال أحد ثالثة :إما منافق ،أو رجل من أهل األعذار ،أو من خلفه رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -ملصلحة أو استعمله ىلع املدينة.
ُ َ ِّ
ْ
اإلمام واملطاع ال ينبيغ أن يهمل من ختلف عنه يف بعض األمور بل يذكره لرياجع الطاعة ويتوب.
جواز الطعن يف الرجل بما يغلب ىلع اجتهاد الطاعن محية أو ذبا عن اهلل ورسوهل.
ِّ
جواز الرد ىلع الطاعن إذا غلب ىلع ظن الراد أنه وهم وغلط.
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.16
.17
.18
.19
.20
.21

السنة للقادم من السفر أن يبدأ ببيت اهلل قبل بيته فيصيل فيه ركعتني.
يعامل اإلنسان ىلع ظاهره ويرتك أمر باطنه إىل اهلل -عز وجل.-
تشديد اإلسالم يف هجر العصاة ولو بعزهلم عن املجتمع يلكون أبلغ يف اتلأديب ،وهذا إذا اكن يف اهلجر مصلحة وفائدة للمهجور وللمجتمع.
حسن خلقه صىل اهلل عليه وسلم ورأفته يف صحبه وإشفاقه عليهم ورسوره برسورهم وفرحه ِبريهم.
املؤمن يبتىل يف دينه ودنياه ،ومن أراد اهلل به خريا صدق مع اهلل وثبت ىلع ما اعهد عليه.
خري أيام العبد ىلع اإلطالق وأفضلها يوم توبته إىل اهلل ،وقبول اهلل تلوبته ،ولكن يف حقنا أمر غييب ،لكن املرجو أن لك تائب حقق رشوط
اتلوبة وأخلص أن اهلل -تعاىل -يتوب عليه.

املصادر واملراجع:

 -1نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
 -2رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
 -3كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
 -4بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
 -5املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
 -6صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -7صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4820( :
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َُ ر َ ُ
َ
يبق من انلُّ ه
ِّشات
بوة ِ إال المب
لم

احلديث :عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :لم َ
يبق من ُّ
انلبُ رو ِة إال
ُ َ ِّ َ ُ
ُ َ ِّ َ ُ
رشات ؟ قال« :الرؤيا الصاحلة».
رشات» قالوا :وما المب
المب

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يشري انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أن الرؤيا الصاحلة يه املبرشات ،ويه من آثار انلبوة ابلاقية بعد انقطاع الويح ،وال
يبىق ما يعلم منه ما سيكون إال الرؤيا الصاحلة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• املبرشات  :يه البرشى ،وقد جاءت مفرسة يف احلديث.
ُ ِّ
َ
• الرؤيا  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء ،لكن غلبت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،وغلب احللم ىلع ما
يراه من الرش والقبيح.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

أن من الرؤى ما هو حق يطلع بها اهلل املؤمن ىلع ما سيكون من خري ورش .وذكر املبرشات خاصة خرج خمرج األغلب أو اكتفاء بها عما
يقابلها من املنذرات.
ً
ما يراه العبد يف منامه؛ فإما أن يكون رؤيا ،وإما أن يكون حلما ،واألول هو املراد هنا ،واثلاين من الشيطان.
ُ
الرؤيا ال يراها إال املؤمن ،وقد ترى هل ،ويه يف لك حال متعلقة به ،ويه إكرام من اهلل لعبده ،ويه قليلة يف غريه.
الرؤيا جزء من أجزاء انلبوة ،بمعىن أن أول نبوة انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يرى الرؤيا فتقع مثل فلق الصبح.
ال ويح ألحد بعد وفاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،داراملعرفة
 -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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لم يكن شخص أحب إيلهم من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكنوا إذا رأوه لم يقوموا ملا يعلمون من
كراهيته ذللك

شخص أَ َح ر
ٌ
ب إيلهم ِمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،واكنوا
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه ،-قال« :لم يكن
َ
َ
ََْ
إذا َرأ ْوه لم يقوموا ل ِ َما يعلمون ِمن ك َرا ِهيَته ذللك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس -ريض اهلل عنه -أنه لم يكن أحد أشد ًّ
حب إىل الصحابة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومع حبهم الشديد
ً
هل -صىل اهلل عليه وسلم -اكنوا إذا رأوه مقبال عليهم لم يقوموا هل؛ ألنهم يعلمون أنه -صىل اهلل عليه وسلم -يكره أن يقوم
هل أحد.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واملجالس
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > تواضعه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األخالق.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

فوائد احلديث:

 .1شدة تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكراهيته للقيام هل.
 .2اكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -حيبون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكرث من حب أي أحد.
 .3كراهية القيام للقادم ،ما لم يكن هناك سبب للقيام كتليق القادم من السفر أو اتلهنئة أو حنو ذلك من األسباب.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. مشاكة املصابيح ،حتقيق األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤادعبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.
 فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارةابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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ر ً
ً
َ ه ً
لم يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا يف األسواق ،وال جيزي بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويصفح

ُ ُ
َ
ُ
سألت اعئشة -ريض اهلل عنها ،-عن خلق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن أيب عبد اهلل اجلَد ِيل قال:
َ
َ ْ َ
ر
ُ َ َ ِّ ً
ً
َْ
َْ
ويصفح».
حشا وال َصخابًا يف األسواق ،وال جيزي بالسيئ ِة السيئة ،ولكن يعفو
فاحشا وال متف
فقالت« :لم يكن ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ ُ
سأل أبو عبد اهلل اجلديل -رمحه اهلل -اعئشة -ريض اهلل عنها -عن خلق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربت أنه اكن
ً
ذا خلق اعل ،فلم يكن ً
ً
مكرثا من الفحش متلكفا هل ،وال يرفع صوته يف األسواق ىلع
بذيئا يتلكم بالقبيح من القول ،وال
ٍ
انلاس لسوء خلقه ،وال يكرث الصياح عليهم ،بل يلني جانبه هلم ويرفق بهم ،وإذا أساء إيله أحد فإنه ال يقابله باإلساءة ،بل

يعفو عنه ويساحمه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > عفوه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األخالق.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ً
فاحشا  :بذيئًا ،وهو اذلي يتلكم بالقبح.
ِ
ُ َ َ ِّ ً
حشا  :هو اذلي يكرث من الفحش ويتلكفه.
متف
ر
َصخابًا  :هو اذلي يرفع صوته ىلع انلاس لسوء خلقه ،ويكرث الصياح عليهم.
َ
جيزي  :يعاقب.
يصفح  :يعفو ويسامح.

.1
.2
.3
.4
.5

بيان ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اخللق الرفيع وابلعد عن األخالق اذلميمة.
ذم اتللكم بابلذيء من القول والالكم القبيح.
ذم رفع الصوت من غري داع.
ذم أهل السوق اذلين يكونون بالصفة املذمومة من علو الصوت واللغط والزيادة يف املدحة واذلم ملا يتبايعونه وكرثة احللف وغري ذلك.
مدح من يقابل اإلساءة بالعفو واملساحمة.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 خمترص الشمائل املحمدية ،لألبلاين ،نرش :املكتبة اإلسالمية  -عمان  -األردن. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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َ َ
ُ
ُ ْ ُْ َ
َْ َ
ملا جاء أهل ايلمن قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-قد جاءكم أهل ايلَم ِن

َ َ
ُ
َ َ َر َ َ ْ ُ
َْ
ُ
اء أهل ايلَ َم ِن ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-قد َجاءك ْم
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :لما ج
الم َصافَ َ
اء ب ُ
ُْ ََ َُ ْ رُ َ ْ َ َ
حة.
أهل ايلم ِن" وهم أول من ج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :قد جاءكم أهل ايلمن" تنويه بشأنهم ،وإظهار لفضلهم ،ومنهم األشعريون قوم أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنهم،-

ويدل عليه ما أخرجه أمحد يف مسنده ( )155/3عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يقدم عليكم
ً
ً
غدا أقوام هم أرق قلوبا لإلسالم منكم" قال :فقدم األشعريون فيهم أبو موىس األشعري ،فلما دنوا من املدينة جعلوا يرجتزون

يقولون:

ً

غدا نلىق األحبه

ً

حممدا وحزبه

فلما أن قدموا تصافحوا فاكنوا هم أول من أحدث املصافحة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية املصافحة بتقرير انليب –صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2استحباب ذكر املسلم ما فيه من خصال اخلري يلتأىس به.
 .3ينبيغ ىلع املسلم أن ينسب الفضل ألهله.
 .4أول من أظهر املصافحة يف انلاس أهل ايلمن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه.
سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ْ
َ ْ ُ
َْ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ
ََْ ُ
ُ َ
ْ
ار من ُُنَ
أظ َف ٌ
ِ
ْبيل؟ قال:
ج
يا
ء
ال
هؤ
ن
م
فقلت:
م
ه
ور
د
ص
و
م
ه
وه
ج
و
ون
ش
م
َي
اس
هلم
بقوم
ت
ر
ر
م
يب
ج
ملا ع ِر
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
َْ
َ
ََ ُ
َ
هؤالء اذلين يأكلون ُ
اضهم
حلوم انلاس ،ويقعون يف أعر ِ

ً
َْ ُ َ
َ
َ ْ ُ
َُ
ُ َ
ْ َ ٌ
اس خي ِمشون ُو ُجوه ُه ْم
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ملا ع ِرج يب م َررت بقوم هلم أظفار من حن ٍ
َ ُُ َ
ْ
َ ُ ُ َُ
َ ْ ُ
ََ ُ
َْ
اضهم!».
ربيل؟ قال :هؤالء اذلين يأكلون حلُوم انلاس ،ويقعون يف أعر ِ
وصدورهم فقلت :من هؤال ِء يا ِج ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َْ ُ
معىن هذا احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا ُص ِعد به إىل السماء يف يللة املعراج َم رر بقوم خي ِدشون أجسامهم

بأظفارهم انلحاسية ،فتعجب من حاهلم -صىل اهلل عليه وسلم -فسأل جربيل من هؤالء وملاذا يفعلون بأنفسهم هذا الفعل،
فأخربه جربيل؛ بأن هؤالء من يغتابون انلاس ،ويقعون يف أعراضهم ،أي يسبونهم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ْ
ُع ِر َج يب ُ :ص ِعد يب إىل السماء يللة اإلرساء وال ِمع َراج.
َْ ُ َ َْ ُ
خي ِمشون  :خي ِدشون.
َ
ُُ َ
يَأكلون حلُوم انلاس  :يَغتابُونهم.
َ ُّ َ
ْ
ََ ُ
سبونهم.
اضهم  :ي
يقعون يف أع َر ِ

والساقط يف َ
 .1اتلحذير الشديد من الغيبة ،وتشبيه ُ
الم ْغتَاب بآلك حلوم البَرشَ ،
الم َهاوي السحيقة.
ِ
 .2حتريم ال ِغيبة حيث شبهها بأكل حلوم انلاس.
 .3إثبات معجزة اإلرساء واملعراج ،وأن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -رأى من آيات ربه الكربى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف – الرياض.
كنوز رياض الصاحلني ،اتلحقيق برئاسة محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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َ َ
َ ً
َ
ُ َُ ُ ُ ََ َ ْ َ َ
َ ْ
َ َ َ َ ه
ُ
واديان ،ولن يمأل فاه إال الرتاب ،ويتوب اهلل ىلع من تاب
ب أحب أن يكون هل
ه
ذ
من
ا
البن آدم وادي
ِ
ٍ
لو أن ِ

احلديث :عن عبد اهلل بن عباس وأنس بن مالك وعبد اهلل بن الزبري وأيب موىس األشعري -ريض اهلل عنهم -أن رسول
َ
َ َ
َ
ُ
آدم واديًا من َذ َهب أَ َح ر
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لو أن البن َ
الرتاب،
واديان ،ول ْن يمأل ف ُاه إال
هل
يكون
أن
ب
ِ
ٍ
ِ
َُ ُ ُ ََ
ىلع َم ْن تَ َ
اب».
ويتوب اهلل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لو حصل البن آدم واديا مملوءا من ذهب ،ألحب من حرصه اذلي هو طبعه أن يكون
هل واديان آخران ،وأنه ال يزال حريصا ىلع ادلنيا حىت يموت ويمتلئ جوفه من تراب قربه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوبة  -الزاكة.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
ر
َ
أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما :-متفق عليه.
حديث أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
حديث عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنهما :-رواه ابلخاري.
حديث أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• واديا من ذهب  :ملء واد من ذهب.والوادي :لك منفرج بَني اجلبَال واتلالل واآلاكم.
• ولن يمأل جوفه إال الرتاب  :أي :ال يزال حريصا حىت يموت ويمتلئ جوفه من تراب قربه.
• ويتوب اهلل ىلع من تاب  :اهلل يقبل توبة لك من تاب إيله.

فوائد احلديث:

 .1شدة حرص اإلنسان ىلع مجع املال وغريه من متاع ادلنيا.
 .2ذم االستكثار من املال وتمين ذلك واحلرص عليه.
 .3يقبل اهلل تعاىل توبة من تاب من الصفات املذمومة.

املصادر واملراجع:

 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. -املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
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لو أنكم تولكون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم كما يرزق الطري ،تغدو مخاصا ،وتروح بطانا

َ رُ
تولكون ىلع
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :لو أنكم كنتم
َ
اصاً ،وتَ ُر ُ
مخ َ
تو ُّلكه لرزقكم كما يرزق الطريَ ،ت ْغ ُدو ِ َ
َ
وح ِب َطانا».
اهلل حق ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يرشدنا هذا احلديث إىل أن نتوَك ىلع اهلل تعاىل يف مجيع أمورنا ،وحقيقة اتلوَك :يه االعتماد ىلع اهلل عز وجل يف استجالب

املصالح ودفع املضار يف أمور ادلنيا وادلين؛ فإنه ال يعطي وال يمنع وال يَض وال ينفع إال هو سبحانه وتعاىل ،وأن ىلع اإلنسان
َ َ َْ َ َََْر
َ َ ْ َََرْ ََ ر َ ُ َ َ ْ ُُ
َك
و
ت
ي
ل
ف
ه
ي
ل
ع
{و
}،
ه
اَّلل فهو حسب
ِ
فعل األسباب اليت جتلب هل املنافع وتدفع عنه املضار مع اتلوَك ىلع اهلل {ومن يتوَك ىلع ِ
ِ
ْ ِّ ُ َ
ً
ال ُمتَ َولكون}،فمىت فعل العبد ذلك رزقه اهلل كما يرزق الطري اليت خترج صباحا ويه جياع ثم تعود مساء ويه ممتلئة ابلطون.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
بن ر
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :تتمة األربعني انلووية البن رجب.

معاين املفردات:
• تولكون  :اتلوَك :اعتماد القلب ىلع اهلل يف طلب املصالح ودفع املضار مع فعل األسباب املأذون فيها.
• حق تولكه  :باالعتماد ىلع اهلل عز وجل دون غريه يف أمور ادلنيا واآلخرة ،مع اإليمان بأنه ال يعطي وال يمنع وال ينفع سوى اهلل تعاىل.
• تغدو  :تذهب أول انلهار.
• مخاصا  :خاوية ابلطون من اجلوع.
• تروح  :ترجع آخر انلهار.
• بطانا  :ممتلئة ابلطون.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضيلة اتلوَك ،وأنه من أعظم األسباب اليت يستجلب بها الرزق.
اتلوَك ال ينايف انلظر إىل األسباب ،فإنه أخرب أن اتلوَك احلقييق ال يضاده الغدو والرواح يف طلب الرزق.
اهتمام الرشيعة بأعمال القلوب؛ ألن اتلوَك عمل قليب.
اتلوَك ىلع اهلل سبب معنوي يف جلب الرزق وال ينافيه فعل السبب احلِس.
َ ََ ر
اَّلل َفتَ َو رلكُوا إ ْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤمن َ
ني}.
ِِ
مرشوعية اتلوَك ىلع اهلل يف لك املطالب ،وهو من واجبات اإليمان ،قال تعاىل{ :وىلع ِ
ِ

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة،1404ه1984/م.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
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ُْ
ْ ُ ُُ َْ
ً
ٌ
ه
ِلي ٍن
يشء إال يشء أرصده ِ
يلال وعندي منه
ثالث
يلع
تمر
ال
أن
لرسين
ا،
ذهب
أحد
ل
لو اكن يل مِث
ٍ
ٍ

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لو اكن يل مثْ ُل أحد ً
ذهبا ،لرسين
ِ
ٍ
يشء إال يشء ْ
ٌ
أن ال تمر ر
أر ُص ُد ُه ِ َدليْ ٍن».
يلال وعندي منه
يلع ثالث ٍ
درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لو كنت أملك من املال مقدار جبل أحد من اذلهب اخلالص ألنفقته لكه يف سبيل اهلل ،ولم أبق منه إال اليشء اذلي أحتاج
إيله يف قضاء احلقوق ،وتسديد ادليون اليت ّ
يلع.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلمين.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه واللفظ للبخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أرصده  :أعده أو أحفظه.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اإلنفاق يف وجوه اخلري ويف حال حياة اإلنسان وصحته.
 .2وجوب وفاء ادلين وأنه مقدم ىلع صدقة اتلطوع.
 .3جواز استعمال "لو" عند تمين اخلري.
 .4زهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد اكن ينفق إنفاق من ال خيىش الفقر.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل :
  1397ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
صحيح ابلخاري ،املؤلف :حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل ابلخاري اجلعيف ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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ً
َ
َ
َ
لو اكنت اِلنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ،ما سىق اكفرا منها رشبة ماء

ر َ ّ ُ َ َْ َ ر
َ َ
َ
وسلم« :-لو اكنت ادلنيا تعدل
احلديث :عن سهل بن سعد الساعدي ـريض اهلل عنه -قال َر ُسول اَّلل -صىل اهلل علي ِه
عند اهلل َجناح بَعوضة ،ما َس َىق اكفرا ً منها َ ْ
رش َبة ماء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث بيان َح َقارة ادلنيا عند اهلل وأنه ال قيمة هلا ،ولو اكن هلا أدىن قيمة عند اهلل تعاىل ما سىق منها ً
اكفرا رشبة ماء،

فضال عن تنعمه بها وتذلذه بطيباتها ،ذلا اكنت ادلنيا هينة عند اهلل تعاىلِ ،بالف اآلخرة ،فإنها دار نعيم مقيم ألهل اإليمان
خالصة هلم من دون الكفار ،ذلا ينبيغ ىلع أهل اإليمان أن يدركوا حقيقة هذه ادلنيا وأن ال يركنوا إيلها ،فإنها دار ممر ال دار

قرار ،فيأخذون منها ما يَتودن به آلخرتهم اليت يه دار القرار .قال تعاىل( :وما أوتيتم من يشء فمتاع احلياة ادلنيا وزينتها
وما عند اهلل خري وأبىق أفال تعقلون ،أفمن وعدناه ً
وعدا حسنًا فهو القيه كمن متعناه متاع احلياة ادلنيا ثم هو يوم القيامة

من املحَضين).

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تعدل  :تساوي.
• بعوضة  :حرشة صغرية ،وتسىم ابلق.
فوائد احلديث:

ر
 .1هوان ادلنيا ىلع اهلل وسقوطها عنده وكذلك ُطالبها اذلين أصبحت أكرب همهم ومبلغ عملهم.
ً
ً
 .2قيمة ادلنيا بأن جتعل طريقا لدلار اآلخرة ومستنبتا لألعمال الصاحلة.
 .3جواز رضب املثل تلقريب املعىن للسامع.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار  -دار كنوز اشبيليا ـ الطبعة األوىل  1430 :ه.
بهجة انلاظرين  -الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل  -دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني  -د  .مصطىف سيعد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  -الطبعة األوىل :
  1397ـه 1977م الطبعة الرابعة عرش  1407ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني  -املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني  -انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض
الطبعة 1426 :ه.
رياض الصاحلني د .ماهر بن ياسني الفحل  -انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
صحيح مسلم -مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري  -املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
سنن الرتمذي -املؤلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،أبو عيىس  -حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم
عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
صحيح وضعيف سنن الرتمذي  -املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين -مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج
مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان  -املؤلف :عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي  -املحقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق  -انلارش:
مؤسسة الرسالة -الطبعة :األوىل  1420ـه 2000-م.
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ه
ََ
ٌ
َ
ُ
أحد ،ولو يَ ُ
لو يَ ُ
ُ
الاكفر ما عند اهلل من الرمحة ،ما قنط
علم
املؤمن ما عند اهلل من العقوبة ،ما ط ِمع ِِبَنته
علم
َه
من جنته أحد
ُ
ُ
املؤمن ما عند اهلل من
يعلم
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لو
ٌ
ر
ٌ
ر
ََ
أحد ،ولو يَ ُ
الاكفر ما عند اهلل من ر
ُ
الرمحة ،ما قن َط من َجن ِت ِه أحد».
علم
العقوبة ،ما َط ِمع ِجبَن ِت ِه

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه اجلمع بني الرجاء واخلوف ،وأن املؤمن لو علم ما أعده اهلل من العقوبة سواء يف ادلنيا أو يف اآلخرة ،وسواء

اكنت العقوبة للكفار أم للعصاة فإن هذا سيجعله خياف وحيذر وال يتواىن يف عمل الصاحلات وال يتساهل يف الوقوع يف
ً
املحرمات خوفا من عقوبة اهلل -تعاىل ،-ولو اقترص علمه ىلع العقوبة ولم يعرف رمحة اهلل لاكن سببًا يف قنوطه مع كونه مؤمنًا،

ويف املقابل لو علم الاكفر ما أعده اهلل من انلعيم واثلواب للمؤمنني لطمع يف رمحة اهلل ،ولو اقترص علم املؤمن ىلع هذه الرمحة
ملا قنط من رمحته ،لكن عليه أن جيمع بني الرجاء واخلوف ،قال -تعاىل( :-نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم ،وأن عذايب هو

العذاب األيلم).

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َقنَ َط  :يَئ َس يَ َ
أسا شديدا.
ِ
• املؤمن  :هو من الَتم قول اللسان وعمل القلب وأعمال اجلوارح.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اخلوف من عقاب اهلل -تعاىل ،-واألمل يف ثوابه ومغفرته ورضوانه.
 .2ال ينبيغ للعبد أن يركن لعمله ويغرت به وكذلك ال يرتك العمل أمال بسعة رمحة اهلل ومغفرته.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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ليس الشديد ُّ َ
بالُّصعة ،إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند الغضب

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :ليس الشديد ُّ َ
بالرصعة ،إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند
الغضب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

القوة احلقيقية ليست يه قوة العضالت واجلسد ،وليس الشديد القوي هو اذلي يرصع غريه من األقوياء ً
دائما ،وإنما القوي
الشديد حبق هو اذلي جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب؛ ألن هذا يدل ىلع قوة تمكنه من نفسه وتغلبه ىلع الشيطان.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• الشديد  :القوي يف بدنه.
• ُّ َ
الرصعة  :هو القوي اذلي يرصع انلاس.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضيلة احللم ،قال تعاىل" :وإذا ما غضبوا هم يغفرون".
جماهدة انلفس عند الغضب أشد من جماهدة العدو.
تغيري اإلسالم ملفهوم القوة اجلاهيل إىل أخالق كريمة تبين شخصية مسلمة متمزية؛ فأشد انلاس قوة هو من ملك زمام نفسه وفطمها عن
شهواتها.
وجوب االبتعاد عن الغضب؛ ملا فيه من األرضار اجلسمية وانلفسية واالجتماعية.
الغضب صفة برشية تنرصف بأمور منها ِملك انلفس.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم خريا ،أو يقول خريا

احلديث :عن أم لكثوم بنت عقبة بن أيب ُم َعيط -ريض اهلل عنها -قالت :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
خريا ،أو يقول ً
يقول« :ليس الكذاب اذلي يُصلح بني انلاس َفيَنِْم ً
خريا»
ِ
ِّ
ويف رواية مسلم زيادة ،قالت :ولم أسمعه يُ َرخ ُص يف يشء مما يقوهل انلاس إال يف ثالث ،تعين :احلرب ،واإلصالح بني
انلاس ،وحديث الرجل امرأته ،وحديث املرأة زوجها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

األصل أن الكذب ر
حمرم؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم( :إياكم والكذب ،فإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي
إىل انلار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهلل كذابًا) رواه مسلم .
لكن استثين من الكذب ثالثة أمور:
الكذب لإلصالح بني ذات ابلني.

الكذب يف احلرب.

حديث الرجل مع امرأته واملرأة مع زوجها.

فهذه اثلالثة األمور جاءت السنة جبواز الكذب فيها؛ ملا فيها من مصلحة من غري أن يرتتب ىلع ذلك مفاسد.

فاألول :الكذب ألجل اإلصالح بني شخصني أو قبيلتني متنازعتني فينقل الكم اخلري ،ويروي ألحدهما أن صاحبه أثىن عليه

ومدحه ،وذكره باألوصاف اجلميلة ،ولم يكن سمعه منه ولكن قصده أن يقارب بينهما ،ويزيل ما فيهما من نفور ووحشة،

فهذا جائز وال بأس به ما دام قصده اإلصالح وإزالة ما يف انلفوس من العداوة وابلغضاء والكراهية.

اثلاين :الكذب يف احلرب هو :أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصرية أصحابه ويكيد به عدوه ،أو يقول يف
جيش املسلمني كرثة وجاءهم مدد كثري ،أو يقول :انظر إىل خلفك ،فإن فالنا قد أتاك من ورائك يلَضبك ...فهذا ً
أيضا جائز؛

ملا فيه من املصلحة العظيمة لإلسالم واملسلمني.

اثلالث :كذب الرجل ىلع امرأته والعكس ،مثل أن يقول هلا :إنك من أحب انلاس إيل ،وإين أرغب يف مثلك ،وما أشبه ذلك

من اللكمات اليت توجب األلفة واملحبة بينهما ويه تقول هل مثل ذلك ،فهذا أيضا جائز ملا فيه من املصالح.

والكذب بني الزوجني مقيد بما يديم األلفة واملحبة بينهما ودوام العرشة ،ال أنه جيوز يف لك األمور.

قال انلووي رمحه اهلل" :وأما كذبه لزوجته وكذبها هل فاملراد به يف إظهار الود والوعد بما ال يلزم وحنو ذلك ،فأما املخادعة يف

منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس هل أو هلا فهو حرام بإمجاع املسلمني" ،وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل" :واتفقوا ىلع أن
ً
املراد بالكذب يف حق املرأة والرجل إنما هو فيما ال يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس هل أو هلا".

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
راوي احلديث :أم لكثوم بنت عقبة بن أيب ُم َعيط -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ينِم  :يبلغ.
ُ
ِّ
ِّ
• يُرخص  :جيوز.
ر
• حديث الرجل امرأته  :الالكم اذلي يديم املحبة بينهما كأن يقول :ال أحب ر
إيل منك  ،وتقول هل ذلك.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

الكذب حرام من حيث األصل ،وإنما أبيح ىلع سبيل الرتخيص يف هذه األمور اثلالثة ،لعظم املصلحة املرتتبة ىلع ذلك.
جواز الكذب ألجل اإلصالح بني املسلمني املتخاصمني.
جواز الكذب يف حال احلرب وخمادعة العدو.
جواز إخبار الرجل زوجته ِبالف ما يف قلبه جتاهها ،وكذا العكس.
جواز اتلورية واملعاريض يف احلديث.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني
أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار
دار كنوز اشبيليا ـ
الطبعة األوىل  1430 :ه
بهجة انلاظرين
الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل
دار ابن اجلوزي
نزهة املتقني
د  .مصطىف سعيد اخلن ـ د .مصطىف ابلغا ـ ميح ادلين مستو ـ يلع الرشجيب ـ حممد أمني لطيف.
مؤسسة الرسالة  ،بريوت
الطبعة األوىل   1397 :ـه 1977م
الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية.1392 ،
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،املؤلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن
باز.
معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود ،محد بن سليمان اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية  -حلب ،الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان
الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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ليس املسكني اذلي ترده اتلمرة واتلمرتان ،وال اللقمة واللقمتان إنما املسكني اذلي يتعفف

ر َ ُ ُّ ُ ر ْ
ْ
َ ر ُ َ ر َ ّ ُ َ َْ َ ر َ َ َ َ
اتلم َرة
اذلي ترده
كني ِ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اَّلل -صىل اهلل علي ِه وسلم -قال« :ليس ال ِمس ِ
ر َ ر
رْ َ
ُّ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ
ْ
رَ
اذلي يتَ َعفف».
كني ِ
واتلم َرتانَ ،وال اللقمة واللقمتانِ ،إنما ال ِمس ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يُوضح هذا احلديث حقيقة املسكنة ،وأن املسكني املمدوح من املساكني األحق بالصدقة واألحوج بها هو املتعفف ،وإنما
ر
الطواف؛ ألنه تأتيه الكفاية ،وقد تأتيه الزاكة فَتول خصاصته ،وإنما تدوم
نىف -صىل اهلل عليه وسلم -املسكنة عن السائل
احلاجة فيمن ال يسأل وال يعطف عليه فيعطى.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفسري القرآن  -الزاكة  -الزهد.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
كني  :املراد بهذا انليف ليس املحتاج املمدوح األحق بالصدقة ،واملسكني أشد حاجة من الفقري؛ ألن املسكني ال يملك شيئًا
• ليس ال ِمس ِ
ِبالف الفقري ،فيملك نصابا غري تام يليب حاجته.
ر َ ر
اذلي يتَ َعفف  :يرتك سؤال انلاس مع فقره وحاجته.
• ِ
َُْ
ُْ
َُ
َ
َ
ُ
• وال يفطن بِ ِه  :ال يعلم ،وال يتنبه هل.
• يُغ ِنيه  :يكفيه عن سؤال الغري.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ذم املسألة.
احلض ىلع اتلعفف ،قال تعاىل مادحا أهل اتلعفف" :حيسبهم اجلاهل أغنياء من اتلعفف".
َ ْ َ
ر
ُ
ر
ََ
والرىض بما قسم اهلل.
المسكنة صفة تمدح إذا الزمتها ال ِعفة عن السؤال ،والصرب ىلع ِ
الشدةِ ،
مدح احلياء يف لك األحوال واألحيان ،وأنه ال يأيت إال ِبري.
ُّ
استحباب َ
اتلح ِّري لِوضع الصدقة فيمن صفته اتلعفف دون اإلحلاح أو اتلعريف.
ُّ
ر
ُّ
باليسري :ر
اكتلمرة أو اللقمة؛ فإنها ِوقاية من انلار.
جواز اتلصدق ولو
ِ

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3141( :
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ه
ه ه
ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال ابلذيء

ْ ُ
َُْ
ُْ
ً
مرفواع« :ما من يشء يف املزيان أثقل ِم ْن ُح ْس ِن اخلُل ِق .وإن اهلل يب ِغض
احلديث :احلديث األول :عن ابن مسعود
الفاحش َ
ابل ِذيء».
ً
مرفواع« :ليس املؤمن ب ر
الط رعان ،وال اللر رعان ،وال الفاحش ،وال َ
ابل ِذيء».
احلديث اثلاين :عن أيب ادلرداء
ِ
درجة احلديث :احلديث األول :صحيح

احلديث اثلاين :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث األول :يف احلديث فضيلة حسن اخللق ،وهو كف األذى ،وبذل انلدى ،وطالقة الوجه ،وأنه ليس هناك يف األعمال
ً
أعظم ثقال يف مزيان العبد يوم القيامة.
وأن اهلل -تعاىل -يبغض من اكن بهذا الوصف الِسء ،وهو أن يكون فاحش القول بذيء الالكم .

احلديث اثلاين :فيه أنه ليس من صفات املؤمن الاكمل اإليمان أن يكون كثري القدح والعيب والوقوع يف أعراض انلاس،
ً
وليس من صفاته أن يكون كثري الشتم واللعن ،فال يكون طعانا يطعن يف انلاس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشلكهم وهيئاتهم
أو بآماهلم؛ بل إن قوة إيمانه حتمله ىلع اتلحيل بماكرم األخالق ،وابلعد عن سيئها.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
ر َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
أبو
اتلخريج :احلديث األول رواه أبو داود والرتمذي لكنه عند أيب داود خمترصاً.
واحلديث اثلاين رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الفاحش  :هو اذلي يأيت الِسء من قول أو فعل.
ً
• ابلذيء  :ابلذاءة :قبح الالكم وبذاءة اللسان ،والسفه والفحش وإن اكن صادقا.
• الطعان  :كثري السب والعيب للناس.
• اللعان  :كثري اللعن للناس.
• ليس املؤمن  :أي الاكمل يف اإليمان.
فوائد احلديث:

 .1إثبات املزيان احلقييق يوم القيامة ،اذلي توزن به أعمال العباد.
 .2أن اهلل -تعاىل -يبغض الفاحش يف قوهل.
 .3انلِه عن هذه اخلصال َ القبيحة ،وأنها ليست من صفات املؤمن الاكمل اإليمان.
 .4فضيلة حسن اخللق؛ ألنه يورث لصاحبه حمبة اهلل ،وحمبة عباده ،وأعظم ما يوزن يوم القيامة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي-حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج،)5 ،4
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،الطبعة األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.

الرقم املوحد)5371( :
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ُْ
َْ َ
ٌ ُ
ُ
ُ
ٌّ
ٌ
زب واملاء
اخل
ف
ل
ج
و
ه،
رت
و
ع
واري
ي
وثوب
ه،
يسكن
ليس البن آدم حق يف ِس َوى هذه اخل ِصال :بيت
ِ
ِ

احلديث :عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ليس البن آدم ٌّ
حق يف ِس َوى
ُْ
َْ َ
ُ
ٌ
ُ
ٌ ُ
زب واملاء».
هذه ا ِ
خلصال :بيت يسكنه ،وثوب يواري عورتهِ ،
وجلف اخل ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث -مع مالحظة ضعفه -حث للمسلم ىلع االقتصار ىلع حد الكفاية يف هذه احلياة ادلنيا من بيت يسكنه وخزب
وماء يسدان جوعته ،وثوب يسرت ما حيتاج إىل سرت جسمه وكمال مظهره ،وما سوى ذلك فهو من حظوظ انلفس ال من حقوقها.
وهذا حث لإلنسان ىلع عدم االنشغال الزائد باملال اذلي يمكن أن يكون ً
سببا يف صده عن عبادة اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ليس البن آدم حق  :أي ما يستحقه اإلنسان الحتياجه إيله يف االتقاء من ّ
احلر والربد وسرت بدنه وسد جوعته.
َ
اخلصال  :مجع خصلة ،ويه الصفة املتأصلة يف انلفس.
يواري  :يسرت.
عورته  :اتلعبري بمواراة العورة مبالغة يف االكتفاء بالَضوري.
ْ
ُ
ْ
َ
اجللف  :اخلزب ليس معه إِدام ،وقيل :غليظ اخلزب .وقال اهلروي :املراد به هنا واعء اخلزب ،اكجلوا ِلق واخلر ِج من األواين.
ِ

 .1الزهد يف ادلنيا واالقتصار ىلع حد الكفاف.
 .2بيان حرص اإلنسان ىلع املال.
باق.
فان ،وما يقدمه لآلخرة ٍ
 .3بيان أن ما حيرص عليه اإلنسان من حظوظ ادلنيا ٍ
 .4أن من أسايلب ادلعوة :انليف واإلثبات.
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املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،1395ه.
 كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،بريوت – بلنان ،الطبعة:الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
 تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،سنةالنرش1407 :ه – 1987م ،الطبعة.14 :
 انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري ،املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهرأمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
 رياض الصاحلني ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس قسم احلديث  -لكية العلوماإلسالمية  -جامعة األنبار ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين ،دار النرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه1992 -م.

الرقم املوحد)3191( :
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ليس من عبد يقع يف الطاعون فيمكث يف بدله صابرا حمتسبا يعلم أنه اليصيبه إال ما كتب اهلل هل إال اكن
هل مثل أجر الشهيد

ََ ََ َر َ
الط ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أَنرها َسأَلَت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ر
خربها أنه اكن
اعون ،فأ
ََ
َ َ ََ
ر ُ ََ ُ
َ َ ً َ َُ
َ
دله
عبد يقع يف الطاعون فيمكث ِيف ب ِ
عذابا يبعثه اهلل تعاىل ىلع من يشاء ،فجعله اهلل تعاىل رمحة للمؤمنني ،فليس من ٍ
َ ً ُ َ ً َ َ َّ ُ ُ ر
ُ
ر
ال َما َ
هيد.
ثل
م
هل
اكن
إال
هل
اهلل
ب
كت
ِ
أجر الش ِ
صابِرا حمت ِسبا يعلم أنه الي ِصيبه إِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الطاعون ،فأخربها أن الطاعون عذاب
يرسله اهلل سبحانه وتعاىل ىلع من يشاء من عباده.
ً
وسواء اكن الطاعون معينا أم اكن وباء اعما مثل الكولريا وغريها؛ فإن هذا الطاعون عذاب أرسله اهلل عز وجل ،ولكنه رمحة
ً
ً
للمؤمن إذا نزل بأرضه وبيق فيها صابرا حمتسبا ،يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل هل ،فإن اهلل تعاىل يكتب هل مثل أجر

الشهيد ،وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عن عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه -أنه قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
وسلم" :-إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال خترجوا فرارا منه".
ر
ر
فإننا ال
إذا وقع الطاعون بأرض فإننا ال نقدم عليها؛ ِألن اإلقدام عليها إلقاء بانلفس إىل اتلهلكة ،ولكنه إذا وقع يف أرض ِ
ً
ً
ْنرج منها فرارا منه ،ألنك مهما فررت من قدر اهلل إذا نزل باألرض فإن هذا الفرار لن يغين عنك من اهلل شيئا؛ ألنه ال مفر
من قضاء اهلل إال إىل اهلل.

وأما رس نيل درجة الشهداء للصابر املحتسب ىلع الطاعون :هو أن اإلنسان إذا نزل الطاعون يف أرضه فإن احلياة َغيلة عنده،
سوف يهرب ،خياف من الطاعون ،فإذا صرب وبيق واحتسب األجر وعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهلل هل ،ثم مات به ،فإنه

يكتب هل مثل أجر الشهيد ،وهذا من نعمة اهلل -عز وجل.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -الطب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الطاعون  :مرض وبايئ رسيع االنتشار ،وقيل :برث مؤلم خيرج َغبلا يف اآلباط ،مع حرارة شديدة واسوداد ما حوهل وخفقان القلب واليقء،
وقيل :إنه لك وباء اعم حيل باألرض فيصيب أهلها ويموت انلاس منه.
• ىلع من يشاء  :أي من اكفر أو اعص بارتكاب الكبرية ،أو إرصارا ىلع صغرية.
َ
• حمت َسبًا  :راجيا لألجر واثلواب من اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أصل الطاعون عذاب ورجز ىلع األمم السابقة.
ً
رمحة اهلل بهذه األمة اإلسالمية وما ر
خصها اهلل من خري فقد جعل اهلل ما اكن عذابا لغريها رمحة بها.
األجر ىلع ما يصيب العبد من هم وحزن وغم وأذى خاص بأهل اإليمان دون غريهم.
ال يقترص أجر الشهيد ىلع من مات يف احلرب ،وإنما يشمل أناسا كثريين.
ً
صابرا حمتسبًا اكن هل أجر الشهيد.
من مات بالطاعون
ر
من مات مطعونا أو مبطونا -بسبب مرض يف ابلطن -أو غريقا أو انلفساء ممن عدهم اإلسالم يف زمرة الشهداء ال يعاملون معاملة شهيد
احلرب بل هلم أجر الشهداء.
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 .7إذا وقع الطاعون بأرض والعبد فيها ،فال جيوز هل اخلروج منها ،بل عليه أن يبىق فيها حمتسبا راضيا بأمر اهلل وقدره.
 .8حرص اإلسالم ىلع حمارصة األمراض اخلبيثة واملعدية وعدم انتشارها ،وهذا هو مبدأ "احلَجر الصيح".

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه.
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ٌْ
ً
نفس تقتل ظلما إال اكن ىلع ابن آدم األول كِفل من دمها؛ ألنه اكن أول من سن القتل
ليس من ٍ

َ َ
ْ َْ
َُُْ ُ ً ر َ
ً
ابن آد َم األ رول
احلديث :عن
عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ليس ِمن نف ٍس تقتل ظلما إِال اكن ىلع ِ
ٌْ
ر َ َ ر ََْ
َ َر
ِكفل ِمن د ِمها؛ ِألنه اكن أول من سن القتل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َ
حييك هذا احلديث سبب َحت ُّمل أحد ابين آدم تَب َعات ِّ
ادلماء اليت تهدر بعده ،قيل :قابيل قتل أخاه هابيل حسدا هل ،فهما أول
ِ
ر
ر
ً
ر
نصيبا من إثم ادلماء اليت تسفك من بعده؛ ألنه اكن أول من سن القتل؛ ألن لك من
فيتحمل قابيل
قاتل ومقتول من ودل آدم؛

ُ
قتد به.
فعله بعده م ٍ

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز  -األنبياء  -االعتصام بالكتاب والسنة  -املحاربني  -القصاص  -ادليات.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
ابن آد َم  :ابن آدم املذكور :هو قاتل أخيه ،وهما املذكوران يف قوهل تعاىل" :واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق" .قيل :إن اسمه قابيل ،واملقتول :هابيل،
• ِ
ولكنه لم يرد بأسانيد صحيحة.
كفل انلصيب.
• كفل  :ال ِ
• سن القتل  :أول من فعله.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حرمة القتل بغري احلق.
الرتغيب يف املحافظة ىلع األنفس.
الرتهيب من سن السنة السيئة.
أن من اكن قدوة يف الرش اكن هل مثل أوزار من اقتدى به ،ومن اكن قدوة يف اخلري اكن هل مثل أجور من اقتدى به.
الرتهيب من ادلعوة إىل الرش بالقول أو الفعل.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ليس منا من لم يرحم صغرينا ،ويعرف رشف كبرينا

َ ْ َ ََ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -مرفواعً« :ليس منا من لم يَ ْ
رشف
رحم صغرينا ،ويعرف
كبرينا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ليس من املسلمني املتمسكني بالسنة املالزمني هلا من ال يرحم الصغري من املسلمني فيشفق عليه وحيسن إيله ويالعبه،

ومن ال يعرف للكبري ما يستحقه من اتلعظيم واإلجالل ،ولفظة (ليس منا) من باب الوعيد واتلحذير ،وال يعين خروج

الشخص من اإلسالم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ َ ر
يس ِمنا  :أي ليس من أهل سنتنا وهدينا.
•ل
َ ْ َْ َْ َ َ ََ
• من لم يرحم ص ِغرينا  :أي :الصغري من املسلمني بأن يشفق عليه ويرمحه وحيسن إيله ويالعبه.
َََْ َ ََ َ
برينا  :أي :بما يستحقه من اتلعظيم واإلجالل واالحرتام.
• ويعرف رشف ك ِ
فوائد احلديث:
 .1استحباب الرمحة بصغار املسلمني وذلك بالشفقة عليهم واإلحسان هلم.
 .2استحباب تعظيم الكبار وإجالهلم وتبجيلهم.
 .3الوعيد ملن ال يرحم الصغري ،وال جيل الكبري ،وذوي القدر.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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ليسلم الصغري ىلع الكبري ،واملار ىلع القاعد ،والقليل ىلع الكثري

ً ُ َ ِّ
ُ
ُّ
ُ
الكثري"
ىلع
والقليل
،
القاعد
ىلع
واملار
،
الكبري
ىلع
الصغري
م
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعِ " :ليسل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
"والراكب ىلع املايش".
ويف رواية:

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديث يفيد الرتتيب املندوب يف حق َ
ابلداءة بالسالم ،فذكر أربعة أنواع فيها:
األول :أن الصغري يسلم ىلع الكبري؛ احرتاما هل.

اثلاين :أن املايش ينبيغ هل ابلدء بالسالم ىلع القاعد؛ ألنه بمزنلة القادم عليه.

اثلالث :أن العدد الكثري هو صاحب احلق ىلع القليل ،فاألفضل أن يسلم القليل ىلع الكثري.
َْ
ابلد ُء بالسالم من أداء شكر اهلل ىلع نعمته عليه.
الرابع :أن الراكب هل مزية بفضل الركوب ،فاكن

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1ترتيب ابلدء بالسالم ىلع الوجه املرشوح.
 .2هذا الرتتيب مستحب ،وليس بالزم.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
 .3احلديث خاص باتلاليق يف الطريق وحنوه ،أما حينما يقدم عليه فإن القادم يسلم مطلقا صغريا اكن أو كبريا ،قليال أو كثريا ،راكبا أو غريه.
 .4مرااعة منازل انلاس ومراتبهم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م.
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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ُ ُّ ُ ْ ْ َ ه
لنئ كنت كما قلت ،فكأنما ت ِسفهم المل  ،وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت ىلع ذلك

ً
َ َ
أصلهم ويقطعوين ،وأحسن إيلهم
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رجال قال :يا رسول اهلل ،إن يل قرابة ِ
ْ ر
ُ ُّ
ْ
ويُسيئُون ر
وأحلَ ُم عنهم وجيهلون ر
يلع ،فقال« :لنئ كنت كما قلت ،فكأنما ت ِسف ُه ْم ال َمل ،وال يزال معك من اهلل ظهري
إيل،
عليهم ما دمت ىلع ذلك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
ر
حدث أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن رجال قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم:-

"إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين ،وأحسن إيلهم ويسيئون إىل ،وأحلم عليهم وجيهلون يلع" ،يعين :فماذا أصنع؟ فقال انليب -

صىل اهلل عليه وسلم" :-لنئ كنت كما قلت فكأنما تسفهم املل ،وال يزال لك من اهلل تعاىل ظهري عليهم ما دمت ىلع ذلك"
يعين نارص ،فينرصك اهلل عليهم ولو يف املستقبل.

واملل :الرماد احلار ،وتسفهم :يعين تلقمهم إياه يف أفواههم ،وهو كناية عن أن هذا الرجل منترص عليهم.

وليس الواصل لرمحه من يكافئ من وصله ،ولكن الواصل حقيقة هو اذلي إذا قطعت رمحه وصلها ،هذا هو الواصل حقا،
فعىل اإلنسان أن يصرب وحيتسب ىلع أذية أقاربه وجريانه وأصحابه وغريهم ،فال يزال هل من اهلل ظهري عليهم ،وهو الرابح،

وهم اخلارسون.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل صلة األرحام
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

أحلم  :أصرب وأصفح ،واحللم :األناة.
جيهلون يلع  :يسيئون إيل.
تسفهم  :تطعمهم.
املل  :الرماد احلار ،وهو تشبيه ملا يلحقهم من اإلثم بما يلحق آكل الرماد احلار من األلم.
ظهري  :نارص ومعني.

.1
.2
.3
.4
.5

مقابلة اإلساءة باإلحسان مظنة رجوع املِسء إىل احلق ،كما قال -تعاىل( :-ادفع باليت يه أحسن فإذا اذلي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم).
ما اعقبت من عصا اهلل فيك بمثل أن تطيع اهلل فيه.
امتثال أمر اهلل سبب عون اهلل للعبد املؤمن.
قطيعة الرحم ألم وعذاب يف ادلنيا ،وإثم وشدة حساب يف اآلخرة.
ينبيغ ىلع املسلم أن حيتسب يف عمله الصالح ،وال يقطعه أذى انلاس وقطيعتهم عن اعدته الطيبة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل:
1397ه.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ً َْ َ َُ ْ َ َ
ه ْ ْ ه
اب اَّللِ مِن ذِك ِر اَّللِ
ما ع ِمل ابن آدم عمال أنَج هل مِن عذ ِ

َ
َ َ ً َْ
احلديث :عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ما َع ِمل ْاب ُن آد َم ع َمال أن ََج
َُ ْ َ َ
ر ْ ْ ر
اَّلل».
اَّلل ِمن ِذك ِر ِ
اب ِ
هل ِمن عذ ِ
درجة احلديث :صحيح لغريه.

املعىن اإلمجايل:

قد هيأ اهلل تعاىل لعباده املؤمنني األسباب اليت تنال بها اجلنة ويتوىق بها من انلار ،ومن هذه األسباب ذكره سبحانه وتعاىل.
َر
فاحلديث دل ىلع فضل اذلكر ،وأنه من أعظم أسباب انلجاة من خماوف ادلنيا واآلخرة ،فهو سبب من أسباب انلجاة من انلار،
وهذه الفضيلة تعترب من أعظم فضائل اذلكر.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد وابن أيب شيبة والطرباين ومالك.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• -:-
فوائد احلديث:

ً
 .1فضل اذلكر عموما.
 .2أن من األسباب اليت تنيج من انلار ،ذكر اهلل عز وجل.
 .3أن اإلنسان ليك ينجو من عذاب اهلل باذلكر البد من أن يكرث منه ويلهج به لسانه.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،حتقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :د عبداهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط مؤسسة الرسالة.
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،أليب بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبِس ،حتقق :كمال يوسف
احلوت ،ط مكتبة الرشد – الرياض.
املعجم الكبري ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخِم الشايم ،أبو القاسم الطرباين ،حتقق :محدي بن عبد املجيد السليف ،ط مكتبة ابن تيمية –
القاهرة.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط مكتبة املعارف – الرياض.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َ َ َ َ ٌَْ َْ َ ً َْ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ ه ر َ ه ه ُ َ َ ْ َ َ ه َ ه َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ
هَ
رسة يوم
ما قعد قوم مقعدا لم يذك ُروا اَّلل فِي ِه ولم يصلوا ىلع انل ِِب -صىل اَّلل علي ِه وسلم -إال اكن علي ِهم ح
ْ َ َ
ال ِقيام ِة

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا
اهلل ،ولم يصلوا ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال اكن عليهم حرسة يوم القيامة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

جير ىلع قلوبهم وال ىلع ألسنتهم ذكر
هذا احلديث يدل ىلع ندامة وخسارة القوم اذلين يقعدون مقعدا ثم يقومون منه ،ولم ِ
اهلل تعاىل وال ذكر رسوهل وال الصالة عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهذه املجالس ستكون حرسة عليهم يوم القامة؛ ألنهم لم

يستفيدوا منها.

وهذا إذا اكنت هذه املجالس مباحة فما بالك باملجالس املحرمة اليت فيها الغيبة وغريها.

فينبيغ أن تعمر املجالس بذكر اهلل تعاىل والصالة ىلع رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر املطلقة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• حرسة  :احلرسة يه شدة اتللهف ،واتلأسف ،واحلزن ىلع ما فرط فيه.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اذلكر وفضله.
 .2فضل املجالس اليت فيها ذكر اهلل تعاىل ،وذكر رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3أن املجلس اذلي ليس فيه ذكر هو جملس شؤم ىلع أهله يوم القيامة.
 .4أن املجالس ينبيغ أن تعمر بذكر اهلل عزوجل والصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ال القيل والقال.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد
ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َ
َ َ ُْ ْ َُْ َ َه َ
ُ َرَ ه َ َ َ
َ ََّ َ ُ ٌ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
خل اجلنة
ر
ط
ِيهم ،فأد ِ
يق ،فقال :واهللِ ألُنني هذا ع ِن املسلمني ال يؤذ ِ
مر رجل بِغص ِن شجر ٍة ىلع ظه ِر ِ ٍ

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لقد رأيت رجال َيتَ َقلر ُ
ب يف اجلنة يف
شجرة قطعها من ظهر الطريق اكنت تؤذي املسلمني».
َُْ َ
ُ َ ِّ
َ
ر
ويف رواية« :مر رجل بغصن شجرة ىلع ظهر طريق ،فقال :واهلل ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم ،فأد ِخل اجلنة».
ر
فأخ َر ُه فشكر اهلل هل ،فغفر ُ
هل».
ويف رواية« :بينما رجل يميش بطريق وجد غصن شوك ىلع الطريق

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يف اجلنة يتنقل فيها بسبب شجرة قطعها اكنت تؤذي املسلمني ،وغفر اهلل هل بسبب

غصن أزاهل عن طريق املسلمني ،سواء اكن هذا الغصن من فوق ،يؤذيهم من عند رؤوسهم ،أو من أسفل يؤذيهم من جهة
أرجلهم؛ أبعده وحناه ،فشكر اهلل هل ذلك ،وأدخله اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :رواها مسلم.
الرواية اثلانية :رواها مسلم.
الرواية اثلاثلة :متفق عليها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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.
• ُ
َ
• ألحنني  :أل ِزيل رن.
• ال يؤذيهم  :أي :إرادة أال يؤذيهم
• فشكر اهلل هل  :قبل عمله ذلك ،وأثىن عليه.
فوائد احلديث:

 .1فضل إزالة ما يؤذي انلاس يف مرورهم من الطريق ،واحلث ىلع فعل لك ما ينفع املسلمني ويبعد عنهم الَضر.
 .2اإلسالم دين انلظافة ومحاية ابليئة والسالمة العامة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ارك ،ف َرفعته ثم
اء ،فقال :يا عبد اهللِ ،ارفع إِز
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -ويف إِز
م َررت ىلع
اري ِ
ِ
ِ
ه َْ
ْ َ ْ ُ
َْ َ
ْ ُ َ ََه َ َ ْ ُ
ُ َْ
ِ
ني
اق
الس
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ص
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إىل
فقال:
أين؟
إىل
:
م
و
الق
بعض
فقال
،
د
قالِ :زد ،ف ِزدت ،فما ِزلت أَتراها بع
ِ
ِ

ْ
ُ
اس ْ
َ
رت َخ ٌ
احلديث :عن ابن َ
اء،
عمر -ريض اهلل عنهما ،-قالَ :م َر ْرت ىلع
اري ِ
رسول ا ِ
ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويف إِز ِ
ِ
ُ َ
ْ ُ َ ََر َ َ ْ
ْ َ ْ ُ
َْْ َ َ َ َََُُْ
َ
ُ
ْ
هلل ،ارفع إِزارك» فرفعته ثم قالِ « :زد» ف ِزدت ،فما ِزلت أحتراها بعد ،فقال بعض القومِ  :إىل أين؟ فقال :إىل
فقال« :يا عبد ا ِ
ر َْ
َْ َ
ني.
أنص ِ
اف الساق ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال :مررت ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويف إزاري إسبال ،فقال :يا عبد اهلل ارفع

إزارك ،فرفعته إىل الكعبني أو قريب منهما ،ثم قالِ :زد يف الرفع؛ لكونه أطيب وأطهر ،فزدت حىت بلغت به أنصاف الساقني،

وما زلت أقصدها بعد ذلك؛ اعتناء بالسنة ومالزمة لالتباع ،فقال بعض القوم :إىل أين اكن انتهاء الرفع املأمور به ،قال :إىل

أنصاف الساقني.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إزاري  :اإلزار :ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.
• اسرتخاء  :انبساط وطول.
• أحتراها  :أقصدها.

فوائد احلديث:

 .1فضل عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما ،-ومزيد اعتنائه بالسنة ،ومالزمته اتلأيس برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2األفضل يف اإلزار أن يكون إىل نصف الساق.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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َْ ََ َ َ َ َ َْ
ْ َ َْ ر ََ ُه ُ
ََ ه َ ْ
ُ
َ ْ َ ََ َ َ ً
َ
ري حو ٍل مِين وال قو ٍة ،غ ِفر هل ما تقدم مِن
من أكل طعاما ،فقال :احلمد هللِ اذلي أطعم ِين هذا ،ورزقنِي ِه مِن غ ِ
َْ
ذنبِ ِه

َ
ْ
َ َ
ُ
ً َ ْ َ ََ َ َ ً
هلل اذلي أ ْط َع َم ِين هذاَ ،و َر َزق ِني ِه ِم ْن
احلديث :عن معاذ بن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أكل طعاما ،فقال :احلمد ِ
َ
ُ
َ ُ
َْ
ََ ر
ري َح ْو ٍل ِم ِّين َوال ق رو ٍة ،غ ِف َر هل ما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه».
غ ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ينبيغ لإلنسان إذا أكل أكال أن حيمد اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن يقول" :احلمد هلل اذلي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول مين

وال قوة".

ُ

ً
ظاهرا بقوته ،والضعيف حيتال ىلع حتصيل قوته ،فأشار باذلكر املذكور
أشار به إىل طريقيت اتلحصيل للطعام ،فإن القوي يأخذ
أن حصول ذلك بمحض الفضل من اهلل تعاىل ال دخل يف ذلك لغريه سبحانه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلعوات.
راوي احلديث :معاذ بن أنس اجلهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احلمد  :نقيض اذلم ،وهو اثلناء.
• حول  :أي :ال حتول من حال إىل حال وال حيلة.
• من ذنبه  :أي :الصغائر.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

استحباب محد اهلل تعاىل يف آخر الطعام مع اتلَضع إىل اهلل تعاىل؛ ألنه هو املنعم والرازق ،وليس لإلنسان فيه نصيب من الفضل.
بيان أجر احلامد هلل تعاىل بتكفري ذنوبه الصغائر.
بيان عظيم فضل اهلل تعاىل ىلع عباده فقد فتح باب الرمحة وجمازاتهم بعظيم كرمه.
حتصيل الرزق ال يكون بقوة العبد بل بفضل اهلل تعاىل.
أمور العباد لكها من اهلل عز وجل ،وليست حبوهلم وقوتهم ومع لك هذا إن شكروه زادهم فضال وخريا.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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ُ
َ ُْ َ
ْ
َ ْ ََْ َ َََ ً َ
من أنفق نفقة يف سبِيل اهلل كتب هل سبع ِمائ ِة ِضع ٍف

ً
ُ
ََْ ََ َ ً
َ
ْ َ
ُ
ْ
احلديث :عن أيب حيىي خ َريْم بن فاتِك -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن أنف َق نفقة يف َس ِبيل اهلل كتب هل َسب ُع ِمائ ِة ِضع ٍف».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
أن َف َق نفقة قليلة أو كثرية يف سبيل اهلل -تعاىل ،-سواء اكن يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل -أو يف غريه من وجوه ِّ
الرب
من
والطااعت ،ضاعف اهلل هل األجر يوم القيامة إىل سبعمائة ِضعف.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -سعة فضل اهلل  -كتابة األعمال.
راوي احلديث :أبو حيىي خريم بن فاتك  -ريض اهلل عنه -
اتلخريج :رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ٌْ
• ِضعف  :ال ِمثل فما زاد.
فوائد احلديث:
.1

مضاعفة اثلواب للك من أنفق نفقة يف سبيل اهلل تعاىل يبتيغ بها األجر عند اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
 سنن النسايئ ،لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،ط .مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه –1986م.
 سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وفؤاد عبد ابلايق ،ط .ابلايب احلليب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت،بلنان  -الطبعة الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان حممد ،القاري ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان  -الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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َ ْ َ َ ََْ َ ْ َْ َُ ه ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ
من تاب قبل أن تطلع الشمس مِن مغ ِربِها تاب اهلل علي ِه

َ ْ َ َ ََْ َ ْ َ ُ ر ْ
اب قبل أن ت ْطل َع الشم ُس
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من ت
ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ
اهلل َعلي ِه».
ِمن مغ ِربِها تاب
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يفيد احلديث أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يقبل اتلوبة من عبده املذنب ما لم تطلع الشمس من مغربها؛ ألنها نهاية وقت قبول
اتلوبة ويه من عالمات الساعة الكربى.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري :تفسري قوهل -تعاىل( -يوم ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل).
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من تاب  :رجع عن املعصية.
َ َ
• تاب اهلل عليه  :أي :ق ِبل توبته.
فوائد احلديث:

 .1اهلل تعاىل يقبل اتلوبة من عباده تفضال منه إذا اكنت مستجمعة لرشوطها ،ومن رشوطها :أن تقع من اتلائب قبل طلوع الشمس من مغربها.
 .2اهلل -سبحانه وتعاىل -يقبل توبة العبد وإن تأخرت ،لكن املبادرة باتلوبة يه الواجب.
 .3بيق من رشوط اتلوبة -:انلدم ىلع اذلنب -.العزم ىلع عدم العودة إيله -.اإلقالع والرتك لذلنب -.إن اكن آلديم حق أن يعيده لصاحبه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َْ
َ ْ ََ َ
ْ َ
ْ َ َ َ َ ُ
َ ْ َ ُ
يق اهلل وه َو علي ِه غضبان
من تعاظ َم يف نف ِس ِه ،واختال يف مِشيتِ ِه ،ل

َْ
َ َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن ت َعاظ َم يف نف ِس ِه،
ْ
َ ْ ُ
ْ َ َ َ َ ُ
اهلل وه َو علي ِه غضبَان».
واختَال يف ِمشي ِت ِه ،ليق

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديث يدل ىلع ذم الكرب واتلعاظمَ ،
وي ُ
ظهر هذا اتلكرب وهذا اتلعاظم يف مشيته فيختال فيها ،ويف بلاسه ،ويف الكمه ،ويف لك
ْ
كرب اعتقد يف نفسه أنه عظيم يستحق اتلعظيم فوق ما يستحق غريه فإنه يلىق اهلل يوم
أموره ،ومن اكنت هذه حاهل من ال ِ
القيامة وهو عليه وغضبان.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
ً
تمش يف األرض مرحا).
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري( :و ال ِ
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد واحلاكم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ َ
ََ َ َ َ رَ ََ
العظمة و تك َرب.
• تعاظم  :تصنع
ْ
ّ
• اختَال  :االختيال :هو اتلبخرت ،أي أظهر اتلكرب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن الكرب واتلعاظم من كبائر اذلنوب.
أن الكرب قسمان باطن يكون يف القلب وانلفس (تعاظم يف نفسه) ،وظاهر يكون يف اجلوارح (اختال يف مشيته).
أن اإلنسان إذا مىش عليه أن يميش بتواضع.
يف احلديث إثبات صفة الغضب هلل عز وجل.
يف احلديث إثبات لقاء اهلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،حتقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :د عبداهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط مؤسسة الرسالة.
املستدرك ىلع الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد
القادر عطا ،ط دار الكتب العلمية – بريوت.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين ،ط مكتبة
املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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ََ
ُ
َ َ ُ ً
ُ َ
َ ْ
َُر ُُ ْ َ ر
وس اخلالئ ِِق حىت َيريه مِن أي
من ترك اللباس ت َواضعا هلل ،وهو يقدر عليه ،داعه اهلل يوم القيام ِة ىلع ُرؤ ِ
ُ َ
َ َ َ ََْ ُ َ
اء يلبسها
ان ش
اإليم ِ
حل ِل ِ

ً
اللباس تَ َو ُ
َ
اهلل َ
اض ًعا هلل ،وهو يقدر عليه ،داعه ُ
يوم
احلديث :عن معاذ بن انس -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن ترك
َ َ َ ْ
ََ
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ِّ ُ َ
ُ
اء يَلبَ ُس َها».
ان ش
القيام ِة ىلع ُرؤ ِ
اإليم ِ
وس اخلالئِ ِق حىت خيريه ِمن أي حل ِل ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً

من ترك لبس الرفيع من اثلياب تواضعا هلل وتراك لزينة احلياة ادلنيا ،ولم يمنعه من ذلك عجزه عنه داعه اهلل يوم القيامة ىلع
ً
رؤوس اخلالئق ترشيفا هل ،حىت خيريه من أي زينة أهل اجلنة يريد أن يلبسها.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :معاذ بن أنس اجلهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ً
ً
• تواضعا  :تذلال وخشواع.
ً
ً
• حلل  :مجع حلة :اثلوب اجليد اجلديد غليظا أو رقيقا ،واملراد :الزينة يف اجلنة.
• من ترك اللباس  :أي الرفيع وانلفيس من اثلياب ،تركها وهو قادر عليها ،وليس املراد اتلعري فإنه حمرم يف الرشيعة إال عند اتلخيل واتلداوي
وإتيان الزوجة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضل اتلواضع يف اللباس ،وعدم الرتفع واتلكرب فيه ىلع اآلخرين.
ً
ً
ً
اذلي يرتك اللباس تواضعا ال ِبال أو إظهارا للزهد ،اكن هل األجر املنصوص عليه.
ً
ً
رشط ترك اللباس تواضعا أن يكون زهدا يف ادلنيا وعدم انشغاهل بزينتها.
ً
ً
لو عزم أحد ىلع أنه لو اكن قادرا ىلع اللباس ألعرض عنه تواضعا أثيب ىلع نيته.
تكفل اهلل عز وجل بَتيني من ترك الزينة من أجله.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت.
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َ ْ َه َ ْ ْ َ
َه هُ َ ْ َ ْ
ه َ ََْ ْ َ َ
خي ِه رد اَّلل عن وج ِه ِه انلار يوم ال ِقيام ِة
من رد عن عِر ِض أ ِ

َ
َر رُ َ
ر َ
اَّلل ع ْن
احلديث :عن أيب ادلرداء -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن َرد ع ْن ِع ْر ِض أ ِخي ِه رد
َ ْ
ار يَ ْو َم الْق َي َ
انل َ
جه ِه ر
ام ِة».
ِ
و ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث فضيلة من دافع عن عرض أخيه املسلم ،فإذا أغتابه أحد احلارضين يف جملس ،فإنه جيب عليك ادلفاع عن أخيك
املسلم ،وإساكت املغتاب ،وإنكار املنكر ،أما إذا تركته فإن هذا يعترب من اخلذالن ألخيك املسلم ،ومما يدل ىلع أن املراد

بذلك يف غيبته حديث أسماء بنت يزيد ،عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال" :من ذب عن حلم أخيه بالغيبة اكن حقا ىلع اهلل

أن يعتقه من انلار" .رواه أمحد وصححه األبلاين.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ر َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ر
• َم ْن َرد  َ :أي من دفع عنه وحفظه يف غيبته.
ُ
• ِع ْر ِض أ ِخي ِه  :العرض هو ما ي ْم َدح به اإلنسان أو يذم.
فوائد احلديث:

ُ
 .1هذا اثلواب خاص يف حال عدم وجود أخيك املسلم اذلي أغتيب
 .2أن اجلزاء من جنس العمل ،فمن رد عن عرض أخيه رد اهلل عنه انلار
 .3إثبات انلار ،وإثبات يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد
ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،حتقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط مؤسسة الرسالة.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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هً
َْ
ََ ْ
َم ْن َر ِ َ
ِض باهلل َربا ،وباإلسالم دِينا ،وبمحمد رسوال ،وجبت هل اجلنة

ْ
اخل ُ ْدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن َر ِ َ
يض باهلل َر ًّبا،
احلديث :عن أيب سعيد
ِ
ً
َ ْ َ َ رَ
َ
ََ َ َ َ
ََ ْ
ًْ
َ
َ
وباإلسالم ِدينا ،وبمحمد رسوال ،وجبت هل اجلنة» ،فع ِجب هلا أبو سعيد ،فقال :أ ِعدها يلع يا رسول اهلل ،فأاعدها عليه،
العبْد مائة َد َر َجة يف اجلنة ،ما بني لك َد َر َجتَ
ثم قال« :وأُ ْخ َرى يَ ْر َف ُع اهلل بها َ
ني كما بني السماء واألرض» قال :وما يه يا
ِ
رسول اهلل؟ قال« :اجلهاد يف َس ِبيل اهلل ،اجلهاد يف َس ِبيل اهلل».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
معىن احلديث :أن َم ْن آمن باهلل ر
ربا وباإلسالم ِدينا وبمحمد -صىل اهلل عليه وسلم -رسوال وجبت هل اجلنة.

ًّ
ويف رواية عند أمحد" :يا أبا سعيد ثالثة من قاهلن :دخل اجلنة" قلت :ما هن يا رسول اهلل؟ قال" :من ريض باهلل ربا ،وباإلسالم
ً
ً
دينا ،وبمحمد رسوال".
َ
فلما سمع أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -هذه املقولة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ت َع رجب هلا وطلب من انليب -صىل
ُ
ْ
اهلل عليه وسلم -أن يعيدها عليه مرة أخرىَ ،
خ َرى" أي :من أعمال ِّ
الرب
فأاعدها عليه- ،عليه الصالة والسالم ،-ثم قال هل" :وأ
ِ
ْ
َْ
َْ
ََ ََ
ََ َ
ََُْ
ني كما بَني السماء واألرض".
والطااعت " يرفع اهلل بها العبد مائة درجة يف اجلنة ،ما بني لك درجت ِ
ً
فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخربه أن هناك عمال يرفع اهلل به صاحبه يف اجلنة مائة درجة ،ولم خيربه بذلك ابتداء؛ يلتشوق

هلا أبوسعيد -ريض اهلل عنه -ألجل أن يسأل عنها ،فإذا علمها بعد اإلبهام اكنت أوقع يف نفسه ،فقال :وما يه يا رسول اهلل؟
قال -صىل اهلل عليه وسلم " :-اجلهاد يف َس ِبيل اهلل ،اجلهاد يف َس ِبيل اهلل".
ً
فاملجاهد مع كونه من أهل اجلنة ،إال أن مزنتله أرفع من غريه ممن آمن باهلل ر
ربا وباإلسالم ِدينا وبمحمد -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -رسوال ولم جياهد يف سبيل اهلل تعاىل ،وهذا من فضل اهلل -تعاىل -وكرمه للمجاهدين يف سبيله ،فلما جادوا بأنفسهم
يف سبيل اهلل -تعاىل -أكرمهم اهلل تعاىل وأنزهلم يف اجلنة أفضل املنازل وأىلع ادلرجات ،واجلزاء من جنس العمل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• وجبت  :ثبتت.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن دخول اجلنة باإليمان واتلفاضل فيها باألعمال.
تعظيم أمر اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل.-
رفعة مزنلة املجاهد يف اجلنة.
ُ
َ
يف اجلنة درجات ال حتىص ،ومنازل ال تعد ،وللمجاهدين مائة درجة منها.
حمبة أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملعرفة اخلري ،وأبوابه وأسبابه.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش1418 :ه 1997 -م.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.
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ُْ َ
َْ ََ
َ ْ َ
َ ًّ
ََ َ
ُ ً
ارته أن يعتِقه
من َضب غالما هل حدا لم يأته ،أو لطمه فإن كف
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من رضب غالما هل حدا لم يأته ،أو
َ
ل َط َمه ،فإن كفارته أن يعتقه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ر
ُْ َ
ر
ً
غالما مملواك هل بال ذنب يستحق معه العقوبة و لم يفعل الغالم ما يُوجب َحده فإن كفارة تلك املعصية أن يع ِتقه.
من رضب

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العتق  -املمايلك  -احلدود.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُّ ر ْ
ًّ
َحدا  :احلد :اذلنب املقتيض للعقوبة.
َ
ل َط َمه  :رضبه بيده ىلع وجهه.
َْ ُ ر
َر
َ ََ
وي ْم ُ
اذلنْب َ
حوه.
فارته  :الكفارة :العمل اذلي يسرت
ك
يعتقه  :العتق هو حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مملوك فيخلصه سيده وجيعله حراًّ.

ُّ
 .1احلث ىلع الرفق باملمايلك ،وحسن صحبتهم.
ِّ
احلد ىلع اململوك من قبل سيده إذا اكن احلد ً
جدلا.
 .2جواز إقامة
ر
ِ .3عتق اململوك كفارة ىلع َرضبه.
 .4اهتمام اإلسالم حبقوق اإلنسان قبل الترشيعات الغربية.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه
رشح رياض الصاحلني -تأيلف حممد العثيمني-انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض-الطبعة 1426 :ه.
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ََ َ ُ ه ْ َُْ َ َ َ
ْ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ
ْ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ه
من قال :سبحان اَّللِ َو ِِبَم ِده ِ يف يوم مِائة م هر ٍة حطت عنه خطاياهُ َوإِن اكنت مِثل زب ِد ابلَح ِر

َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ر
َْ
اَّلل َو ِحبم ِد ِه يف يومٍ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من قال :سبحان ِ
ََ َ ر ُ ر ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َْ ََ َْ ْ
ابلح ِر».
ِمائة مر ٍة حطت عنه خطاياه و ِإن اكنت ِمثل زب ِد
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر املشتمل ىلع التسبيح بهذه الصيغة ،وأن من أَت بذلك فإن اهلل يمحو خطاياه مهما بلغت

من الكرثة ولو اكنت مثل رغوة ابلحر يف الكرثة ،فضل من اهلل لعباده اذلاكرين.
ً
وهو من أذاكر الصبح ملا يف هذا احلديث" :يف يوم" ،ومن أذاكر املساء أيضا ،حلديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" : -من قال :حني يصبح وحني يمِس :سبحان اهلل وحبمده ،مائة مرة ،لم يأت أحد يوم القيامة،
بأفضل مما جاء به ،إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه" رواه مسلم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

ُ ْ َ َ ر
اَّلل  :التسبيح :هو اتلزنيه ،معناه تزنيها لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات.
• سبحان ِ
• وحبَ ْم ِد ِه  :اتلحميد :هو ذكر ُأوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه.
• ُح رط ْ
ت ُ :حميتُ ،
ووضعت ،وأزيلت بالعفو واملغفرة.
ََ َْ ْ
• زب ِد ابلح ِر  :رغوته عند هيجانه ،واملراد الكرثة.

فوائد احلديث:

 .1فضل هذا اذلكر املشتمل ىلع تسبيح اهلل ،وتزنيهه عما ال يليق به من انلقائص والعيوب.
 .2ظاهر احلديث أن هذا األجر حيصل ملن قاهلا يف ايلوم سواء أقاهلا متوايلة أم متفرقة ،أم بعضها يف انلهار وبعضها اآلخر يف الليل.
 .3يف قوهل( :من قال )...رد ىلع من قال العبد جمبور ىلع فعله وال اختيار هل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.
صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َ ْ َ َ َ َ َ ه ه ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َْ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ر َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ه َ َ َ َ ْ
ات اكن كمن
رش َيك هلَ ،هل المل َك ،وهل احلمد ،وهو ىلع ُك يش ٍء ق ِدير عِّش مر ٍ
من قال :ال إهل إال اَّلل وحده ال ِ
ْ ََ ْ َ َ
ََْ َََْ ُْ
أعتق أربعة أنف ٍس مِن و ِ
ِل إسماعِيل

َ ْ َ َ َ ََ ر رُ َ ْ َ ُ َ َ َ
رشيك
احلديث :عن أيب أيوب -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
قال« :م َن قال :ال إهل إال اَّلل وحده ال ِ
َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ
ْ ََ ْ َ َ
َ َ َ َ ْ َ ََْ ََََْ ُْ
لك َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ر
دل إسما ِعيل».
هل ،هل الملك ،وهل احلمد ،وهو ىلع
ات اكن كمن أعتق أربعة أنف ٍس ِمن و ِ
يش ٍء ق ِدير عرش مر ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر ملا فيه من اإلقرار باتلوحيد ،وأن من قاهل عرش مرات اعرفا اعمال بمقتضاه صار هل من
األجر مثل أجر من أعتق أربعة من املمايلك من ذرية إسماعيل بن إبراهيم -عليهما الصالة والسالم.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فضيلة هذا اذلكر املتضمن لكمة اتلوحيد اليت يه أساس اإلسالم.
انفراده سبحانه وتعاىل باأللوهية وامللك واحلمد.
من فوائد احلديث :أن اهلل هل امللك املطلق ،واحلمد املطلق ،وأن قدرته اعمة للك يشء.
أنه ليس يف هذا اذلكر زيادة "ييح ويميت".
قوهل يف احلديث "عرش مرات" ظاهره يفيد أنه ال فرق بني أن يأيت بها متتابعة أو متفرقة.
يف احلديث جواز أن يكون بعض العرب رقيقا إذا جرى عليهم سبب الرق.
فضل العرب ىلع غريهم ،ألنهم هم ودل إسماعيل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.
صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َ ْ َ َ َ َ ُ َ
من ال ي ْرحم ال ي ْرح ُم!

َ َ
احلسن َ
َ
بن ٍّ
ُّ
يلع -ريض اهلل عنهما،-
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :ق ربل
ََ
ُ
ََْ ُ
َْ ُ ر
َرْ ُ ُْ ْ َ َ ً َََ
َ َ ًَ
ع ُ
هلل -صىل اهلل عليه
رشة من
بن َحاب ِ ٍس ،فقال األق َرع :إن يل ع
وعنده األقر
الو ِ
دل ما قبلت ِمنهم أحدا ،فنظ َر إيل ِه رسول ا ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
وسلم -فقال« :من ال ي ْرحم ال ي ْرح ُم!».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ر
قبل احلسن بن يلع وعنده األقرع بن حابس اتلميِم
ً
ً
ر
إن يل عرشة من الودل ما ر
قب ُ
لت منهم أحدا ،فنظر إيله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثم قال" :من ال
جالسا ،فقال األقرع:
يرحم ال يُ َ
رحم" ،ويف روايةَ :
"أو أملك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة" أي ماذا أصنع إذا اكن اهلل قد نزع من قلبك اعطفة الرمحة؟
فهل أملك أن أعيدها إيلك؟.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من ال يرحم  :أي :من ال يرحم انلاس.والرمحة من اخللق بمعىن اتللطف.
• ال يُرحم  :أي :ال يرمحه اهلل ،والرمحة صفة فعلية تليق جبالل اهلل -تعاىل -وليست كرمحة املخلوقني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تقبيل األبوين ألوالدهما مرشوع مستحب.
العطف ىلع الصغري داللة الرمحة والشفقة عليه.
من أسباب رمحة اهلل للناس الرتاحم بينهم.
اجلزاء من جنس العمل؛ فمن ال يَرحم ال يُرحم.
فيه داللة ىلع جفاء األعراب ساكن ابلادية.
فيه أن الرشع ال يؤخذ بالعقل ،إنما بالويح واالتباع.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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َ ْ َْ َ ُ ه َ
اس ال يَ ْر َمحُ ُه ُ
اهلل
من ال يرحم انل

انل َ
اس ال يَ ْر َمحْ ُه ُ
احلديث :عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -مرفواعًَ « :م ْن ال يَ ْر َحم ر
اهلل».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اذلي ال يرحم انلاس ال يرمحه اهلل عز وجل ،واملراد بانلاس :انلاس اذلين هم أهل للرمحة اكملؤمنني وأهل اذلمة ومن شابههم،

وأما الكفار احلربيون فإنهم ال يرمحون ،بل يقتلون ألن اهلل تعاىل قال يف وصف انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه (أشداء

ىلع الكفار رمحاء بينهم) [سورة الفتح.]29:

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من ال يرحم انلاس  :الرمحة من اخللق بمعىن اللطف ولني اجلانب.
• ال يرمحه اهلل  :ال ينال رمحة اهلل ويه صفة حقيقية هل سبحانه ىلع معناها الظاهر ىلع ما يليق جبالهل.
فوائد احلديث:
ً
اهتماما بهم؛ وإال فالرمحة مطلوبة لسائر املخلوقات.
 .1خص انلاس باذلكر
ُ
 .2الرمحة خلق عظيم حرص اإلسالم ىلع تعزيزه يف انلفس البرشية.
 .3الرتاحم بني انلاس سبب يف رمحة اهلل هلم.
 .4إثبات رمحة اهلل ويه صفة حقيقية هل سبحانه ىلع معناها الظاهر ىلع ما يليق جبالهل.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ٌَْ َُْْ ْ َْ َْ ْ ََ َ َ
َ
ْ َ َ
ك رفه؛ َأ ْن يُصيبَ
َ ْ َه
َ ْ
ِ
ِ
من مر يف يش ٍء مِن مسا ِ
ج ِدنا ،أو أس َواق ِنا ،ومعه نبل فليم ِسك ،أو ِيلقبِض ىلع ن ِصال ِها ب ِ
َ ً َ ُ
الم ْسلم َ
ني منها ب َ ْ
َش ٍء
أحدا مِن
ِِ
ِ

ر
اهلل َعلَيْه َ
اَّلل َ -ص ّىل ُ
وسلرم« :-من ر
مر يف يشء من
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
ِ
ٌَْ َْ ْ ْ
ِّ
ْ
ْ ْ
مساجدنا ،أو أسواقنا ،ومعه نبل فليُم ِسك ،أو ِيلَق ِبض ىلع نِ َصال ِ َها بكفه؛ أن يصيب أحدا من املسلمني منها بيشء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من مر يف املساجد واألسواق وأماكن اجتماع املسلمني ومعه سالح من نبل وغريه ،فإنه يمسك به وحيكم قبضته عليه

جيدا؛ ئلال يصيب به أحدا من املسلمني.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الطريق والسوق
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ٌ
• نبْل  :السهام العربية.
• نِصاهلا  :انلِّصال :احلديدة اليت يف رأس السهم.
• مساجدنا  :املاكن املهيأ للصلوات اخلمس.

فوائد احلديث:

 .1رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم باملسلمني وشفقته عليهم.
 .2حرص اإلسالم ىلع أمن املسلم وعدم أذيته ،ولو جبُرح يسري؛ تعظيما حلرمته؛ وإعالء ملزنتله.
 .3أدب محل السالح يف اإلسالم.
 .4جواز محل السالح يف املسجد أو السوق ما لم يرتتب ىلع محله مَضة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة باحثني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
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َ ْ ُ ْ هُ
ريا ُي َف رق ْه ُه يف ر
اَّلل ب ِه َخ ْ ً
ين
اِل
من ي ِرد
ِ
ِ
ِ

احلديث :عن معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من يُ ِر ِد اهلل به خريا
ُ َ ِّ ْ ُ
يفقهه يف ادلين».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
وخريا جيعله ً
ً
اعلما باألحاكم الرشعية ذا بصرية فيها.
من أراد اهلل به نفعا

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
راوي احلديث :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يفقهه  :أي جيعله ً
اعلما باألحاكم الرشعية.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

يف احلديث ديلل ىلع عظمة اتلفقه يف ادلين واحلث عليه.
ً
أن الفقه هل إطالقان :العلم باألحاكم الرشعية اتلفصيلية ،من أدتلها اتلفصيلية ،واثلاين العلم بدين اهلل تعاىل مطلقا أصول اإليمان ،ورشائع
اإلسالم ،وحقائق اإلحسان ،ومعرفة احلالل واحلرام.
يستفاد من احلديث أيضا أن من أعرض عن الفقه يف ادلين فإن اهلل تعاىل لم يرد به خرياً.
من حرص ىلع العلم فإن اهلل حيبه؛ ألن اهلل أراد هل اخلري بتوفيقه للعلم والفقه يف ادلين.
ُ
أن الفقه يف ادلين حيمد ،أما الفقه يف غري ادلين فال حيمد وال يذم ،إال إذا اكن وسيلة ملحمود فيحمد ،وإن اكن وسيلة للمذموم فيذم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.
صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط .دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َ َ ٌ َ َ ََّ ْ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََّ ْ َ َ
َهُ
املْنل ،أال إِن ِسلعة اهللِ َغ ِيلة ،أال إِن ِسلعة اهللِ اجلنة
من خاف أدلج ،ومن أدلج بلغ ِ

َ ٌ ََ
ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ
هلل َغ ِيلَة ،أال
املزنل ،أال ِإن ِسلعة ا ِ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من خاف أدلج ،ومن أدلج بلغ ِ
َّ ْ َ َ
رُ
هلل اجلَنة».
ِإن ِسلعة ا ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من خاف اهلل تعاىل فليبتعد من املعايص ويلجتهد يف طاعته سبحانه؛ فاملتاع اليت عند اهلل َغيلة ،ويه اجلنة اليت ال يليق

بثمنها إال بذل انلفس واملال.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من خاف  :أي :من ابليات خارج املزنل.
• أدلج  :ذهب وسار يف أول الليل.
• َغيلة  :رفيعة القيمة.
فوائد احلديث:
.1

احلث ىلع االهتمام بالطاعة ،واملبادرة إىل اخلالص من املعصية ،واإلكثار من ابلذل واملال وانلفس قدر ما يليق باجلنة للحصول عليها.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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ُ
ُ ًَ
ُْ
ِ َ َ
اِلنيا َن هف َس ُ
َمن َن هف َس عن مؤمن ُك ْر َب ًة من ُك َرب ُّ
امة ،ومن ي َ ه َ
رس
اهلل عنه ك ْربة من ك َر ِب يوم ال ِقي
رس ىلع مع ٍِ
ِ
ٍ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ُّ
َ
َ
يَ ه َ
رس اهلل عليه يف اِلنيا واآلخرة ِ ،ومن سرت مسلِما سرته اهلل يف اِلنيا واآلخرةِ

ُ ً
َر
مؤمن ك ْر َبة من
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -قالَ « :من نف َس عن
ٍ
اهلل عنه ُك ْر َب ًة من ُك َرب القيَ َ
اهلل عليه يف ُّ
ُك َرب ُّ
ادلنيا واآلخرة ،ومن َس َ َ
رس ُ
ادلنيا َن رف َس ُ
رس ىلع ُم ْعرس ي َ ر َ
امة ،ومن ي َ ر َ
رت
ِ
ٍِ
ِ يومِ ِ
ِ
َْ َ
َ َ َ َ ً
ُ ْ ً ََ
َ َ
َْ
ُ
َ
يقا يَلتَم ُس فيه علماً
ْ
ُّ
ُ
ُ
َ
ُ
مس ِلما سرته اهلل يف ادلنيا واآلخر ِة ،واهلل يف عو ِن العب ِد ما اكن العبد يف عو ِن أ ِخي ِه ،ومن سلك ط ِر
ِ ِ ِ
ِ
ً
َُْ َ
َََ ْ
َََ َُ َُ
َ
َََْ ٌَْ
َ رَ ُ
هلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت
بيت من
هلل يتلون كتاب ا ِ
بيوت ا ِ
سهل اهلل هل به طريقا إىل اجلن ِة ،وما اجتمع قوم يف ٍ
ِ
ر َ ُ َ َ ْ ُ ُ ر ْ َ ُ َ َّ ْ
َ ُ
َُ َ ََُ ُ ُ َ ْ َ
ند ُهَ ،
ومن َب رطأ به عمله لم يُرسع به ن َسبُه».
وحفت ُه ُم املالئِكة ،وذكرهم اهلل ِفيمن ِع
كينة وغ ِشيتهم الرمحة
عليهم الس ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يفيدنا هذا احلديث الرشيف :أن من فرج كربة عن مسلم ،أو سهل أمرا متعرسا عليه ،أو سرت عليه هفوة أو زلة فإن اهلل

جيازيه من جنس أعماهل اليت نفع بها ،وأن اهلل -تعاىل -يعني العبد بتوفيقه يف دنياه وآخرته حينما يساعد أخاه املسلم ىلع

أموره الشاقة عليه ،وأن من سلك طريقا حسيا اكمليش إىل جمالس اذلكر أو جمالس العلماء املحققني العاملني بعلمهم يريد
اتلعلم ،أو سلك الطريق املعنوي املؤدي إىل حصول هذا العلم كمذاكراته ومطالعته وتفكريه وتفهمه ملا يُلىق عليه من العلوم
انلافعة وغري ذلك ،فمن سلك هذا الطريق بنية صاحلة صادقة وفقه اهلل للعلم انلافع املؤدي إىل اجلنة ،وأن املجتمعني يف بيت

من بيوت اهلل تلالوة القرآن العزيز ومدارسته يعطيهم اهلل من الطمأنينة وشمول الرمحة وحضور املالئكة واثلناء عليهم من
اهلل يف املأل األىلع ،وأن الرشف لك الرشف باألعمال الصاحلة ال باألنساب واألحساب.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلحسان إىل انلاس  -احلدود  -السرت ىلع العصاة  -فضائل األعمال.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
ر
• نفس  :أزال ،وفرج.
• كربة  :شدة عظيمة ،ويه ما أهم انلفس ،وغم القلب.
• ومن يرس ىلع معرس  :بإنظاره إىل امليرسة ،أو بإعطائه ما يزول به إعساره ،أو بالوضع عنه إن اكن غريما.
• يرس اهلل عليه  :أموره ومطابله.
ْ
َ
َ
• ومن سرت مسلما  :لم يُعرف بأذى ،أو فساد ،بأن ع ِلم منه وقوع معصية ولم خيرب بها أحدا.
• سرته اهلل يف ادلنيا واآلخرة  :بأال يعاقبه ىلع ما فرط منه.
• من سلك طريقا  :بامليش باألقدام إىل جمالس العلم ،ويتناول أيضا الطريق املعنوي :اكحلفظ واملذاكرة واملطالعة واتلفهم.
• يلتمس  :يطلب.
ً
ًّ
• ً
رشعيا ،قاصدا به وجه اهلل -تعاىل.-
علما :
• سهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة  :بتيسري ذلك العلم اذلي طلبه والعمل بمقتضاه ،وتسهيل طريق اجلنة احلِس يوم القيامة وهو الرصاط.
• بيوت اهلل  :املساجد.
• السكينة  :الطمأنينة والوقار.
• غشيتهم الرمحة  :شملتهم من لك جهة.
• حفتهم املالئكة  :أحاطت بهم حبيث ال يدعون للشيطان فرجة يتوصل منها لذلاكرين.
• وذكرهم اهلل  :أثىن عليهم.
• فيمن عنده  :من املالئكة.
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• بطأ  :قرص ،لفقد بعض رشوط الصحة أو الكمال.
ْ ُْ
• لم يرسع به نسبه  :لم يُل ِحقه برتب أصحاب األعمال الاكملة :ألن املسارعة إىل السعادة باألعمال ال باألحساب.

فوائد احلديث:
.1

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

فضل قضاء حاجات املسلمني ونفعهم بما تيرس من علم أو جاه أو مال أو إشارة أو نصح أو داللة ىلع خري أو إاعنة بنفسه أو بوساطته أو ادلاعء
بظهر الغيب .
الرتغيب يف اتليسري ىلع املعرس.
احلث ىلع عون العبد املسلم وأن اهلل -تعاىل -يعني املعني حسب إاعنته ألخيه.
احلث ىلع طلب العلم.
احلث ىلع االجتماع ىلع كتاب اهلل ّ -
عز وجل -وقراءته ومذاكرته.
أن اجلزاء إنما رتبه اهلل ىلع األعمال ال ىلع األنساب.
ً
أن رشف النسب مع صالح العمل قد يوجب اختصاصا يف بعض أحاكم الرشع ال يف زيادة اثلواب ،اكإلمامة العظىم ،فاألوىل بها قريش ،ومثل
ما ر
خص به بنو هاشم من األحاكم كتحريم الصدقة عليهم.

املصادر واملراجع:

 اتلحفة الربانية ،السماعيل األنصاري .مكتبة اإلمام الشافيع -الطبعة األوىل1415 .ه1995 -م صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض. األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن. األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة،1404ه1984/م.
رشح األربعني انلووية حممد بن صالح بن حممد العثيمني دار الرثيا للنرش.
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َ َ َْ ً
َْ
َْ َ َ
ه ه
ٌ
رش ما خلَق ،لم يَ ُ ه
امات من ر
ْنهل ذلك
م
ِن
م
ل
ح
ر
ي
حىت
يشء
ه
ُض
اتل
اهلل
بكلمات
أعوذ
فقال:
ال
ْن
ِ
من نزل م ِ

ً َ َ َْ ً
ر ر
امات من ِّ
رش
زنال فقال :أعوذ بكلمات اهلل اتل
احلديث :عن خولة بنت حكيم -ريض اهلل عنها -مرفواع« :من نزل م ِ
َ
َْ َ َ
َْ
َ ُ ر
ٌ
زنهل ذلك».
ما خلق ،لم يَضه يشء حىت يرحل ِمن م ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُر
يرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمتَه إىل االستعاذة انلافعة اليت يندفع بها لك حمذور خيافه اإلنسان عندما يزنل بقعة من
ْ
األرض سواء يف سفر أو نزهة أو غري ذلك :بأن يستعيذ بكالم اهلل الشايف الاكيف السالم من لك عيب ونقص؛ ِيلَأ َم َن يف مزنهل
ً
مقيما فيه ِمن لك ما يؤذي.
ذلك ما دام

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب األدعية.
راوي احلديث :خولة بنت حكيم -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ً
َ
• من نزلَ مزنال َ :أي :ن َزل ماكنا.
ْ
ْ
• أعوذ  :أعتَ ِصم وأ َتل ِجئ.
• بكلمات  :املراد بها هنا القرآن.
• اتلامات  :الاكمالت اليت ال يلحقها نقص وال عيب.
• من رش ما خلق  :أي :من لك رش يف أي خملوق قام به الرش من حيوان أو غريه.
ّ
• لم يَضه يشء  :لم يصبه أذى وال ما يؤدي إىل األذى.
• يرحل  :ينتقل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن االستعاذة عبادة.
أن االستعاذة املرشوعة يه ما اكنت باهلل -تعاىل -أو بأسماء اهلل وصفاته.
أن الكم اهلل غري خملوق؛ ألن اهلل رشع االستعاذة به ،واالستعاذة باملخلوق رشك ،فدل ىلع أنه غري خملوق.
فضيلة هذا ادلاعء مع اختصاره.
أن نوايص املخلوقات بيد اهلل -تعاىل.-
بيان بركة هذا ادلاعء.
بيان شمول القرآن وكماهل.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة،
1424ه2003/م.
معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار .انلارش :اعلم الكتب.الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

الرقم املوحد)5932( :

70

ْ
َ َ
ُ ْ َُُ
ْ
ر
َ
ما اِلنيا يف اآلخرة إال مِثل ما جيعل أحدكم أصبعه يف ايلم ،فلينظر بِم يرجع

َ ر
احلديث :عن ُ
الم ْستَ ْو ِرد بن شداد -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ادلنيا يف اآلخرة إال
ْ
ُ ْ ُ
ِمثل ما جيعل أحدكم أصبُ َعه يف ايلَ ِّم ،فلينظر بِ َم يَ ْرجع!».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أنك إذا أردت أن تعرف حقيقة ادلنيا بالنسبة لآلخرة ،فضع إصبعك يف ابلحر ،ثم ارفعها ،ثم انظر بماذا

ترجع؟!

ال ترجع بيشء ،مقارنة بابلحر ،وهذا معىن ادلنيا بالنسبة إىل اآلخرة يف قرص مدتها وفناء ذلاتها ودوام اآلخرة ودوام ذلاتها

ونعيمها إال كنسبة املاء اذلي يعلق باألصبع إىل بايق ابلحر.

وقال تعاىل( :فما متاع احلياة ادلنيا يف اآلخرة إال قليل).
ً
ً
فجميع ما أوتيه اخللق من نعيم ادلنيا ومالذها ،يتمتع بها العبد وقتا قصريا ،حمشوا باملنغصات ،ممزوجا باملكدرات ،ويَتين به
ً
اإلنسان زمانا يسريا للفخر والرياء ،ثم يزول ذلك رسيعا ،ويعقب احلرسة وانلدامة( :وما أوتيتم من يشء فمتاع احلياة ادلنيا
ً

ً

وزينتها وما عند اهلل خري وأبىق أفال تعقلون).
ً
فما عند اهلل من انلعيم املقيم ،والعيش اهلين ،والقصور والرسور خري وأبىق يف صفته وكميته ،وهو دائم أبدا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
َ ر
راوي احلديثُ :
الم ْستَ ْو ِرد بن شداد ـريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ايلم  :ابلحر.
• بما يرجع  :بأي يشء يرجع.

فوائد احلديث:

 .1بيان حقيقة ادلنيا أمام نعيم اآلخرة ،وأن نسبة نعيم ادلنيا وزمانها إىل نعيم اآلخرة ليس إال مثل نسبة املاء الالصق بإصبع أحدكم إذا غمسها
يف ابلحر.
ً
ً
 .2ادلنيا ال ختدع اعقال وإنما تغر من اكن جاهال ،فمتاعها يف اآلخرة قليل.
 .3حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه وذلك بَضب األمثال املقربة للمقصود.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
موسوعة فقه القلوب ،املؤلف :حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل اتلوجيري ،انلارش :بيت األفاكر ادلويلة.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة
اثلانية.1392 ،
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ما أذن اهلل لَشء ما أذن نلِب حسن الصوت

َ َ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما أذن اهلل ليشء ما أ ِذن نليب حسن
َ َ
الصوت يتَغ رىن بالقرآن جيهر به».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يف هذا احلديث احلث ىلع حتسني الصوت عند قراءة القرآن يف الصالة وغريها ،حبيث أنه ّ
ً
مرتنما
جاهرا به،
حيسن به صوته
ً
مستغنيا به عن غريه من األخبارً ،
طابلا به غىن انلفس ،راجيًا به غىن ايلد ،واملقصود باتلغين يف احلديث
ىلع طريق اتلحزن،
هو اتلحسني وليس جعله مثل إيقااعت األَغين املوسيقية.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َيتغىن بالقرآن  :حيسن صوته بالقرآن.
َ
َ
َََْ ََُ
ِّ
بول.
• أ ِذن  :استمع ،وهو يدل كذلك ىلع الرضا والق ِ
فوائد احلديث:

 .1استحباب حتسني الصوت بالقراءة القرآن وترتيلها ،وهو متفق عليه.
 .2يعطي اهلل سبحانه األجر العظيم ىلع حسن الصوت يف تالوة القرآن.

املصادر واملراجع:

/1رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
/2رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
/3رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،للشيخ عبداهلل الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه.
/4رشح صحيح مسلم ،لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث  -القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
/5صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
/6صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
/7فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة  -بريوت.
/8كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
/9نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهلل هل من يكرمه عند سنه

ِّ ر
ْ
ً َ َ ْ َ َ ٌّ َ ً
َ
ال َق ري َض اهلل َ ُ
هل َم ْن يُك ِر ُمه ِعند
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما أكرم شاب شيخا ل ِ ِسنه إِ
ِّ
ِسنه».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ر
هذا احلديث من األحاديث اليت أكدت ىلع وجوب احرتام وتوقري الصغري للكبري ،وقد تضافرت عليه أدلة كثرية ىلع الرتغيب
ر
يف هذا اخللق االجتماِع العظيم ،ورَّب عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه -ريض اهلل عنهم -حىت صار يف قلوبهم
وعقوهلم.
ُ
واحلديث يعطي املخاطب شعورا بأن إكرام هذا الشيخ إكرام نلفسه ،وأن هذا اإلكرام من الشاب للم ِسن سبب يف أن يوَك
به من يكرمه عند تقدمه يف السن.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :راه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

املفردات:
معاين
َ َ ْ
َر
َ
• ما أكرم  :ما وقر واحرتم.
َ ً
• شيخا  :داخال يف سن الشيخوخة بعد اخلمسني.
ِّ
• ل ِ ِسنه  :ألجل سنه.
ر ر
ر َر َ
• إِال قيض  :هيأ وقدر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

استحباب مساعدة الضعفاء من الشيوخ.
األخالق الكريمة من ادلين.
ال يضيع املعروف عند اهلل .
أن اجلزاء من جنس العمل.
املكرم حىت يبلغ ذلك السن.
طول عمر
ِ

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ما بيق منها؟-أي الشاة -قالت :ما بيق منها إال كتفها .قال :بيق لكها غري كتفها
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أنهم ذحبوا شاة فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما بيق منها؟» قالت :ما
بيق منها إال كتفها .قال« :بيق لكها غري كتفها».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذبح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شاة ثم تصدقوا بها إال كتفها ،فقال هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-بقيت الشاة عند اهلل
ً
وأجرا جنده يف اآلخرة؛ ألنه تصدق بها ،أما ما لم يتصدق به فليس باقيًا ىلع احلقيقة.
-تعاىل -ثوابًا

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
وأجرا جيده يف اآلخرة؛ ألنه تصدق بها ،أما ما لم يتصدق به فليس باقيًا ىلع احلقيقة.
• بيق لكها غري كتفها  :بقيت الشاة عند اهلل -تعاىل -ثوابًا

فوائد احلديث:

 .1استحباب الصدقة واالهتمام بها وأن ال يستكرث اإلنسان ما أنفقه فيها.
 .2بيان كرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأهل بيته.
 .3مال العبد احلقييق ما يقدمه ويدخر ثوابه عند اهلل -تعاىل.-
ً
 .4ال يضيع اهلل أجر من أحسن عمال بل حيفظه ويوفيه إياه يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي -املؤلف :حممد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيىس (املتوىف279 :ه) حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج
)2 ،1
وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -
مرص.
السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،ط 1اعم .1415
رياض الصاحلني -املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي -تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس -انلارش :دار ابن كثري
للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت -الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
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ما تركت بعدي فتنة يه أَض ىلع الرجال من النساء

ً
احلديث :عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ما تركت بعدي فتنة يه أرض ىلع الرجال من النساء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب  -صىل اهلل عليه وسلم أن النساء سبب عظيم للفتنة ،وذلك بإغرائهن وإماتلهن عن احلق إذا خرجن واختلطن
بالرجال ،وإذا حصلت خلوة بهن ،والَضر هنا يكون يف ادلين وادلنيا.

___________________________

َ
َّ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذ ُّم اهلوى والشهوات
راوي احلديث :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فتنة  :ابتالء واختبار.
فوائد احلديث:
.1

فتنة النساء أخطر من غريها ىلع الرجال.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي..
تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،
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ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها

احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال ِِ :ج َء بأيب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد ُمثِّل بهُ ،
فو ِضع

بني يديه؛ فذهبت أكشف عن وجهه فنهاين قويم ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما زالت املالئكة تظله

بأجنحتها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِجء بوادل جابر وهو عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري -ريض اهلل عنه -إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وذلك يوم أحد
ً
وقد مثل الكفار بقتىل املسلمني ،بتشويه أجسامهم ،فوضع بني يديه فأراد جابر أن يكشف عن وجهه متوجعا هل مما مثل به
ً
ً
الكفار فنهاه قومه عن ذلك فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها" ترشيفا هل وتكريما.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ِجء بأيب  :أيت به ،وذلك يوم أحد.
• ُمثِّل به ِّ :
شوهت معالم خلقته من قبل الكفار حينما استشهد.
ً
َر
• فذهبت أكشف عن وجهه  :فأردت أن أكشف وجهه متوجعا هل مما مثل به الكفار.
ً
ُ ُّ
• تظله بأجنحتها  :ترفرف عليه بأجنحتها ترشيفا هل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

بيان فضل عبد اهلل بن عمرو بن حرام وادل جابر -ريض اهلل عنهما.-
ْ
ر
أن اهلل اختار نلبيه صىل اهلل عليه وسلم أفضل اخلَلق.
للشهيد ماكنة خاصة عند اهلل.
ال يشرتط للك أحد من أهل امليت انلظر إيله خاصة إذا خيش عليه.
ر
أن من أسايلب ادلعوة الرتغيب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية ،حتقيق حممد زهري انلارص ،الطبعة األوىل.1422
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6390( :

76

ُ
ُّ
ما سئل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا قط ،فقال :ال

احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :ما ُسئل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا ُّ
قط ،فقال:
ال.

وعن أنس -ريض اهلل عنه -قال :ما سئل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلسالم شيئا إال أعطاه ،ولقد جاءه

رجل ،فأعطاه غنما بني جبلني ،فرجع إىل قومه ،فقال :يا قوم ،أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء من ال خيىش الفقر ،وإن

اكن الرجل ليسلم ما يريد إال ادلنيا ،فما يلبث إال يسريا حىت يكون اإلسالم أحب إيله من ادلنيا وما عليها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
ٌ
معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما سأهل أحد شيئا من أمور ادلنيا ،فقال ( :ال) َمن َعا للعطاء ،بل إن اكن عنده
ً
أعطاه ،أو قال هل ميسورا من القول ،امتثاال ألمر اهلل -تعاىل -يف قوهل( :وأما السائل فال تنهر).
وع َده وأَ َ َ
وروى ابلخاري يف األدب املفرد ،عن أنس ،أنه -صىل اهلل عليه وسلم" :-اكن رحيما ،فاكن ال يأتيه أحد إال َ
جن َز هل إن
اكن عنده".

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن رجال أَت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فبعث إىل نسائه فقلن :ما معنا إال املاء ،فقال
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من يَ ُض ُّم أو يُ ِضيف هذا" رواه ابلخاري .
ً
ََ ْ
ج ُ
ت هذه بيدي
ويف ابلخاري أيضا عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه ،-قال :جاءت امرأة بربدة ...قالت :يا رسول اهلل إين نس
َ ْ َ
أك ُسوك َها ،فأخذها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حمتاجا إيلها ،فخرج إيلنا وإنها إزاره ،فقال رجل من القوم :يا رسول اهلل،
ْ
َ
َ
اك ُسن َ
يها ،فقال" :نعم" ،فجلس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املجلس ،ثم رجع ،ف َط َواها ثم أرسل بها إيله ،فقال هل القوم :ما
ِ
َ
ُّ
أحسنت ،سأتلها إياه ،لقد علمت أنه ال يَ ُرد سائال ،فقال الرجل :واهلل ما سأتله إال تلكون كف ِين يوم أموت ،قال سهل :فاكنت
َ
كفنُه".
فهذا هو حاهل -صىل اهلل عليه وسلم -مع من سأهل ،فإن اكن عنده أعطاه إياه ولو اكن للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -حاجة به
َ َ
وإن لم يكن عنده اعتذر هل أو َ
وع َد ُه إىل حني أو شف َع هل عند أصحابه ،وهذا من جوده وكرمه وحسن أخالقه -صىل اهلل عليه

وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > كرمه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصدقة.
َراوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
َ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث جابر متفق عليه  ،وحديث أنس رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• خيىش  :اخلشية يه اخلوف املقرون بالعلم.
فوائد احلديث:

 .1جواز سؤال اإلمام.
ً
ً
 .2مزيد كرم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن خلقه ،وأنه ال يرد سائال وأن عطاءه اكن عطاء من ال خيىش فقرا ،وال حيرص ىلع دنيا ثقة
باهلل -سبحانه وتعاىل.-
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل.
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل1420 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3885( :
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ما سمعت عمر -رِض اهلل عنه -يقول لَشء قط :إين ألظنه كذا ،إال اكن كما يظن

َ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :ما سمعت عمر -ريض اهلل عنه -يقول ليشء ق ُّط :إين ألظنه كذا ،إال
اكن كما يظن.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
اكن الصحابة يرون عمر حيكم ىلع أمور ال تكون ظاهرة واضحة لغريه من انلاس ،ثم ملا تتضح تلك األمور يظهر أن حكم

عمر عليها قبل ظهورها اكن موافقا ملا وقعت وظهرت يف الواقع.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• إال كما اكن يظن  :يأيت موافقا لظنه.
فوائد احلديث:
.1

فضل عمر -ريض اهلل عنه -وفراسته وبيان قوة توقعه وشدة ذاكئه ،وهذا من فضل اهلل عليه؛ فإن اهلل -تعاىل -يمنح عبده الصالح مثل ذلك.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت– بلنان ،الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
 رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.-عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،بدر ادلين العيىن ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ.
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ُ
ْ ََ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ َََ ُ
َ َ
َ َ ً َ ُّ
ما اعب رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -طعاما قط ،إ ِ ِن اشتهاه أكله ،وإِن ك ِرهه تركه

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :ما اعب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -طعاما قط ،إن اشتهاه أكله،
وإن كرهه تركه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لم يعب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبدا فيما مىض طعاما ،ولكنه إن اشتهاه أكله وإال تركه وال يعيبه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ما اعب  :أي :ما جعله ذا عيب.
• طعاما  :ما يطعمه من مأكول ومرشوب.
َ
اليشء :اشتدت رغبته فيه.
• اشتهاه  :اشتىه
• قط  :أي :يف زمن من األزمنة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ً
طعاما تأسيا برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ينبيغ أن ال يعب املسلم
يف مدح الطعام ديلل الرغبة ،ويف ذمه ديلل احتقار انلعمة.
حسن خلق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه لم يعب طعاما قط.
بيان حسن األدب؛ ألن املرء قد ال يشتِه طعاما ويشتهيه غريه.
يف تعييب الطعام كرس لقلب صاحبه ،ويف مدحه اثلناء ىلع اهلل -سبحانه وتعاىل ،-وجرب لقلب صاحبه.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ما ىلع األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها ،أو رصف عنه من السوء مثلها ،ما لم يدع
بإثم ،أو قطيعة رحم

ً
احلديث :عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -و أيب سعيد اخلدري-ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما ىلع األرض مسلم
ْ ُ
يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها ،أو رصف عنه من السوء مثلها ،ما لم يَدع بإثم ،أو قطيعة رحم» ،فقال رجل من
ر
القوم :إذا نُكرث قالُ « :
اهلل أكرث» .ويف رواية أيب سعيد زيادة« :أو يَدخر هل من األجر مثلها».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
احلديث يرغب لك مسلم أن يكون ىلع صلة بربه -عز وجل ،-قوال وعمال ،وادلاعء الصادر من قلب صادق متعلق بمحبة

اهلل -عز وجل ،-تفتح هل أبواب السماء ،ويستجيب هل اهلل -عز وجل -اذلي جييب املضطر إذا داعه ،ويكشف السوء ،فادلاعء
ال يضيع ،فهو إما أن يستجاب وحيصل املطلوب ،أو أن يمنع اهلل به من السوء بقدره ،أو يدخر هل من انلفع مثله وما عند اهلل

من اخلري أكرث مما يطلب انلاس ويسألون.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
َُ َ
اد َة بْن ر
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
عب
ِ
اتلخريج :رواه الرتمذي ،وبالزيادة رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
• إذا نكرث  :نكرث ادلاعء بغري إثم وال قطيعة رحم.
ً
• اهلل أكرث  :أكرث إحسانا مما تسألون.
• رصف  :منع.
• يدخر  :جيعل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دعوة املسلم مستجابة ال ترد لكن برشوطها وآدابها؛ ذللك ينبيغ ىلع العبد أن ال يستعجل باإلجابة.
دعوة املسلم حتت ثالثة أمور :أ -اإلجابة ،ب -اتلأخري ودفع ابلالء عنه بقدرها ،ج -ادخارها يلوم القيامة فيثيبه عليها.
خزائن اهلل مألى ويداه مبسوطتان ال ينقصها سؤال العباد ،وما عنده ال ينفد مهما كرث الطلب وألح السائل.
استحباب اإلحلاح يف الطلب؛ ألن يف ذلك إظهار اتلَضع والفاقة والعجز هلل -تبارك وتعاىل.-
استحباب السؤال الكثري؛ فإن اهلل ال يتعاظم عليه يشء.
ال جتاب ادلعوة املقرتنة بإثم أو قطيعة رحم.
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املصادر واملراجع:

 .1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
 .2تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
 .3ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
 .4رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
 .5رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
 .6رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
 .7صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
 .8مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه.
 .9نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
 .10صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف – الرياض.
 .11جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه.
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ُّ ُ َ
ُّ ُ َ
ات
ات؟ اجتنبوا جمالس الصعد ِ
ما لكم وملجالس الصعد ِ

ْ
ر
ُر
احلديث :عن أيب طلحة زيد بن سهل -ريض اهلل عنه -قال :كنا قعودا باألف ِنيَ ِة نتحدث فيها فجاء رسول اهلل -صىل
ُ
َ َْ
ُّ ُ َ
ُّ ُ َ
ات» .فقلنا :إنما ق َعدنا لغري
ات؟ اجتنبوا جمالس الصعد ِ
اهلل عليه وسلم -فقام علينا ،فقال« :ما لكم وملجالس الصعد ِ
َ َْ َ َ
َ
ُّ
ُّ
ورد السالمُ ،
حقهاَ :غ ُّض َ
وح ْسن الالكم».
ابل َرص،
ما بأس ،ق َعدنا نتذاكر ،ونتحدث .قال« :إما ال فأدوا

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َ
خيرب أبو طلحة -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا قعودا عند فِنا ِء دار ،ويه األماكن املتسعة عند ابليوت ويتحدثون يف أمورهم،

"فجاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقام علينا" أي أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقبل عليهم ووقف عندهم ونهاهم

صىل اهلل عليه وسلم -عن اجللوس يف الطرقات.ََ َْ َ َ
َ َْ
اكر ،ونتحدث" أي أن جلوسنا هنا يا رسول اهلل ال ألمر فيه بأس ً
رشاع ،بل جلوسنا
قالوا" :إنما ق َعدنا لغري ما بأس ،قعدنا نتذ

هنا ألمر مباح وهو أننا نتذاكر ونتحدث فيما بيننا.
َ
ُّ
قال" :إما ال فأدوا حقها" أي فإن أبيتم ترك هذه املجالس ،فأدوا حقها ويف الرواية األخرى" :إن أبيتم إال املجلس فأعطوا
َ
ُّ
ورد السالمُ ،
الطريق حقه" ،ويف الرواية األخرى" :سألوه وما ُّ
"غ ُّض َ
وح ْسن الالكم" ،ويف الرواية
ابل َرص،
حق الطريق" فقال هلم:
ُّ
ُّ
ُّ
األخرى" :غض ابلرص وكف األذى ورد السالم واألمر باملعروف وانلِه عن املنكر" واملعىن إن أبيتم إال اجللوس يف الطرقات،
ُ ُّ
فإن الواجب عليكم أن ت َؤدوا ما هو واجب عليكم ،فبني هلم -صىل اهلل عليه وسلم -سبب انلِه عن اجللوس يف الطرقات
وذلك أن اإلنسان قد يتعرض للفنت حبضور النساء الشواب ،وخوف ما يلحق من ذلك من انلظر إيلهن والفتنة بسببهن ،ومن

اتلعرض حلقوق اهلل وللمسلمني بما ال يلزم اإلنسان إذا اكن يف بيته وحيث ينفرد أو يشتغل بما يلزمه ،ومن رؤية املنكر،

فيجب عليه يف هذه احلال أن يأمر باملعروف وينىه عن املنكر ،فإن ترك ذلك فقد تعرض ملعصية اهلل.
ِّ
َ
َ ُّ
ِّ
وكذلك هو يتعرض ملن ي ُمر عليه ويسلم ،وربما كرث ذلك عليه فيعجز عن رد السالم ىلع لك َمار ،ورده فرض ،فيأثم واملرء
مأمور أال يتعرض للفنت ،وال يلزم نفسه ما لعله ال يقوم حبقه فيه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الطريق والسوق
راوي احلديث :أبو طلحة األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ْ
ُر
المتسع أمام ابليت.
األف ِنيَة  :مجع فناء وهو املاكن
فقام علينا  :وقف علينا.
ُّ
الص ُع َدات ُ :
الطرقات.
ابلأس :املانع واحلرج ،واملعىن :أن قعودنا هنا ملباح ال ألمر فيه بأس ً
لغري ما بأس َ :
رشاع.

ُّ
ُّ
ُّ
 .1إباحة اجللوس يف حافات الطرق ،برشط أداء حق الطريق واتلأدب باآلداب اإلسالمية ،ويه :غض ابلرص ،رد السالم ،كف األذى ،واألمر
باملعروف وانلِه عن املنكر.
 .2انلِه عن إتيان األماكن اليت يتعرض فيها للفنت.
 .3انلِه عن تضييق الطريق ىلع املسلمني.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع  -الطبعة:
األوىل  1419 ،ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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ْ َ َ
َُْ
ه َ ْ
ْ َ
ْ ُ ْ
َْ ه ُْ
ما مِن مسلِم يموت هل ثالثة لم يبلغوا احل ِنث إال أدخله اهلل اجلنة بِفضل َرمحتِ ِه إياهم

َُْ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ِم ْن ُم ْس ِلم يموت هل ثالثة لم يبلغوا
ْ َ َ
ْ َ
ر
ُ
اجلنة ب َف ْضل َر ْ َ
مح ِت ِه إيراه ْم».
حلنث إال أدخله اهلل
ا ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ر
ال يموت ألحد من املسلمني ثالثة أوالد صغار ذكورا أو إناثا لم يتجاوزوا ِسن ابللوغ؛ إال اكن ذلك سببًا يف دخوهل اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ َ
• احلِنث  :اإلثم ،أي :لم يبلغوا َمبْلغ الرجال وجيري عليهم القلم ،فيكتب عليهم ما وقعوا فيه من اإلثم.

فوائد احلديث:

فإنه لعظم شفقته عليهم ،ورمحته بهم ،فإن اهلل -تعاىل -يرمحه ويدخله اجلنة.
 .1فضل من مات هل أوالد صغار فصرب واحتسبَ ،
 .2رمحة اهلل -تعاىل -بعباده ،حيث أعطاهم أفضل مما أخذ منهم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه  -الطبعة الرابعة عرش 1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش1418 :ه 1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه.
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آديم ً
واعء ًّ
ما مأل ٌّ
رشا من بطنِ ،بسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه ،فإن اكن ال حمالة ،فثلث لطعامه ،وثلث
لِّشابه ،وثلث نلفسه

َ
َ
ْ
ْ َ
احلديث :عن ال ِمقدام بن َمع ِدي ك ِر َب -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما َمأل
ْ
ُ َُ
ََ َ َُُ ٌ
ْ
َ ْ
َ ٌّ َ ً َ ًّ
ب ابن آدم أكال ٍت يُ ِقم َن ُصلبَه ُ،فإن اكن ال حمالة ،فثلث لطعامه ،وثلث لرشابه ،وثلث
آد ِيم ِواعء رشا من بطنِ ،حبس ِ
َ
ِنلَف ِس ِه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يرشدنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أصل من أصول الطب ،ويه الوقاية اليت ييق بها اإلنسان صحته ،ويه اتلقليل
من األكل ،بل يأكل بقدر ما يسد رمقه ويقويه ىلع أعماهل الالزمة ،وإن رش واعء ُملئ هو ابلطن ملا ينتج عن الشبع من
ً
ً
ً
ً
األمراض الفتاكة اليت ال حتىص اعجال أو آجال باطنا أو ظاهرا ،ثم إن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -قال :إذا اكن اإلنسان
البد هل من الشبع ،فليجعل األكل بمقدار اثللث ،واثللث اآلخر للرشب ،واثللث للنفس حىت ال حيصل عليه ضيق ورضر،

وكسل عن تأدية ما أوجب اهلل عليه يف أمر دينه أو دنياه.

___________________________

َ
َّ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذ ُّم اهلوى والشهوات
َ
ْ
ْ
راوي احلديث :ال ِمق َدام بن َمع ِدي ك ِر َب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

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

واعء  :اإلناء اذلي يوضع فيه اليشء.
حبسب ابن آدم  :يكفيه لسد الرمق ،وإمساك القوة.
لقيمات  :مجع لقيمة ،تصغري لقمة.
يقمن صلبه  :ظهره يلتقوى ىلع الطاعة.
ً
فإن اكن ال حمالة  :ال بد من اتلجاوز عما ذكر فلتكن أثالثا.
فثلث لطعامه  :أي جعل ما يأكله من الطعام ثلث ما يدخل بطنه.
وثلث لرشابه  :مرشوبه جيعله هل.
وثلث نلفسه  :باتلحريك يدعه هل يلتمكن من اتلنفس ،وحيصل هل نوع صفاء ورقة.

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

.7
.8
.9

عدم اتلوسع يف األكل والرشب ،وهذا أصل جامع ألصول الطب لكها ،ملا يف كرثة الشبع من األمراض واألسقام.
فيه شاهد ملا اختص به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من جوامع اللكم.
الغاية من األكل ،ويه حفظ الصحة والقوة وبهما سالمة احلياة.
ً
ً
ذم الشبع ،وذلك إذا اكن دائما أو َغبلا.
مللء ابلطن من الطعام أرضار بدنية ودينية ،قال عمر -ريض اهلل عنه " -إياكم وابلطنة ،فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن الصالة".
ُ
ُ
األكل من حيث احلكم ىلع أقسام :واجب ،وهو ما به حتفظ احلياة ويؤدي تركه إىل رضر .جائز ،وهو ما زاد ىلع القدر الواجب وال خيىش
ُ
رضره .مكروه ،وهو ما خيىش رضره .حمرم ،وهو ما يُعلم رضره .ومستحب ،وهو ما يُستعان به ىلع عبادة اهلل وطاعته وقد أمجل ذلك يف
احلديث يف ثالث مراتب :أ -ملء ابلطن .ب -أكالت أو لقيمات يقمن صلبه .ج -قوهل " :ثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث نلفسه" هذا لكه
ً
إذا اكن جنس املأكول حالال.
احلديث قاعدة من ق واعد الطب ،وحيث إن علم الطب مداره ىلع ثالثة أصول :حفظ القوة واحلمية واالستفراغ ،فقد اشتمل احلديث ىلع
األولني منها ،كما يف قوهل تعاىل  ( :ولكوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب املرسفني).
كمال هذه الرشيعة حيث اشتملت ىلع مصالح اإلنسان يف دينه ودنياه.
ُ
من علوم الرشيعة أصول الطب وأنواع ٌمنه ،كما جاء يف العسل واحلبة السوداء.
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.10
.11
.12
.13

اشتمال أحاكم الرشيعة ىلع احلكمة ،وأنها مبنية ىلع درء املفاسد وجلب املصالح.
ً
ً
شهوة األكل سبب للمعصية ،ويه اليت اكنت آلدم ،ولعل هذا هو الرس يف اتلعبري بـ (ابن آدم) تذكريا وحتذيرا.
إثبات األسباب.
إطالق اسم الرش ىلع سببه ،فسبب الرش رش ،كما أن سب اخلري خري.

املصادر واملراجع:

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم ،البن رجب احلنبيل ،نرش :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :السابعة 1422 ،ـه-2001م.
ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة،1404ه1984/م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م.مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالةالطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ما من عبد يقول يف صباح ُك يوم ومساء ُك يللة :بسم اهلل اذلي ال يُض مع اسمه يشء يف األرض وال يف
السماء وهو السميع العليم ،ثالث مرات ،إال لم يُضه يشء

ً
احلديث :عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة :بسم اهلل
اذلي ال يَض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ،ثالث مرات ،إال لم يَ ُ ر
َض ُه يشء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة أي بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس ،ويف رواية أمحد" :قال يف أول

يومه أو يف أول يللته "( :بسم اهلل) أي :أذكر اسمه ىلع وجه اتلعظيم واتلربك( ،اذلي ال يَض مع اسمه) أي :مع ذكره باعتقاد
حسن ونية خالصة( ،لم يَضه يشء) اكئن (يف األرض وال يف السماء) أي :من ابلالء انلازل منها (وهو السميع) أي :بأقوانلا

(العليم) أي :بأحوانلا.
ً
ويف احلديث ديلل ىلع أن هذه اللكمات تدفع عن قائلها لك رض اكئنا ما اكن ،روى هذا احلديث عن عثمان بن عفان –ريض

اهلل عنه -ابنه أبان وهو من ثقات اتلابعني ،واكن أبان قد أصابه الفالج (شلل) فجعل الرجل اذلي سمع منه احلديث ينظر إيله
متعجبًا ،فقال هل أبان :مالك تنظر إيل فواهلل ما كذبت ىلع عثمان وال كذب عثمان ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولكن
ايلوم اذلي أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا" ،ويستفاد من ذلك ما ييل :أ -الغضب آفة حتول بني املرء وعقله .ب -إذا أراد

اهلل إنفاذ قدره رصف العبد عما حيول بينه وبني ذلك .ت -ادلاعء يرد القضاء .ث -قوة يقني السلف األول باهلل وتصديقهم

بما أخرب به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر الصباح واملساء
راوي احلديث :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ يف الكربى وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• صباح  :أي :بعد طلوع الفجر.
• مساء  :أي :بعد غروب الشمس.
• باسم اهلل  :أحتِم بكل اسم هو هلل -تعاىل -من لك سوء من مجاد أو دابة أو جن أو شيطان أو حيوان اعقل أو غري اعقل ،فهو العليم بأحوال
الاكئنات ،القدير ىلع ترصيفها حيث يشاء.
• اذلي ال يَض مع اسمه  :أي :مع ذكر اسمه باعتقاد حسن ونية صاحلة.
• وال يف السماء  :أي :من ابلالء انلازل منها.
• وهو السميع  :بأقوانلا.
• العليم  :أي :عليم بأحوانلا.

فوائد احلديث:

 .1تأكيد اإلتيان بهذا اذلكر يلتيق اإلنسان بقدرة اهلل -تعاىل -من مجيع ابلأس والَضر.
 .2االعتماد ىلع اهلل -تعاىل -وحده يف طلب انلجاة والسالمة والعافية من مجيع انلوائب واملصائب وانلوازل ،فإنه -سبحانه وتعاىل -هو الوايق
واحلافظ لإلنسان ،وبقدرته تعاىل يرصف لك أذى وبالء.
 .3روى هذا احلديث عن عثمان بن عفان –ريض اهلل عنه -ابنه أبان وهو من ثقات اتلابعني ،واكن أبان قد أصابه الفالج (شلل) فجعل الرجل
اذلي سمع منه احلديث ينظر إيله متعجبًا ،فقال هل أبان :مالك تنظر إيل فواهلل ما كذبت ىلع عثمان وال كذب عثمان ىلع انليب -صىل اهلل
عليه وسلم ،-ولكن ايلوم اذلي أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا" ،ويستفاد من ذلك ما ييل :أ -الغضب آفة حتول بني املرء وعقله .ب -إذا
أراد اهلل إنفاذ قدره رصف العبد عما حيول بينه وبني ذلك .ت -ادلاعء يرد القضاء .ث -قوة يقني السلف األول باهلل وتصديقهم بما أخرب
به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
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قوهل صىل اهلل عليه وسلم  ":يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة" ديلل ىلع عدم انقطاع سبب احلماية الربانية للعبد إذا قال هذا اذلكر كما
ورد يف احلديث  ،ألن اتصال الصباح بايلوم  ،واملساء بالليلة يدل ىلع ما تقدم .
من فوائد تقييد اذلكر بالصباح واملساء قطع الغفلة عن املسلم واستحضاره ادلائم بأنه عبد هلل -تعاىل -حىت ال خيرج عن وظيفته األصلية
وأيضا ليستحَض املسلم أهمية الوقت والزمان ،
يربز احلديث قيمة اثلواب وما جبلت عليه انلفس البرشية من طلبها للثواب والعوض عما تقوم به ،وذلا علق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
األجر العظيم من احلماية ودفع الرشور بمجرد لكمات يسريه يقوهلا املسلم يف صباحه ومسائه.
أن جزاء هذا اذلكر إنما يكون ملن أَت به يف أول الليل وانلهار.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه. سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
 سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 السنن الكربى ،للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،  1421ـه 2001 -م.
 صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين ،ط،5مكتبة املعارف – الرياض. صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للمباركفوري  ،الطبعة :اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند1404 ،ه.
 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه.
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َ
َ ْ ًَ
َْ َُ ُ َ
َْ ُُ
رسة
جيف ِة محار ،واكن هلم ح
ما من قومٍ يقومون من جملس ال يذكرون اهلل تعاىل فيه ،إال قاموا عن مثل ِ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما من قوم يقومون من جملس
ال يذكرون اهلل -تعاىل -فيه ،إال قاموا عن مثل جيفة محار ،واكن هلم حرسة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َُ
معىن احلديث :أن من جلسوا يف جملس لم يذكروا اهلل -تعاىل -فيه فحاهلم كمثل حال اذلي جيلس يف مائدة ضيافتها ِجيفة

محار ،اليت يه َغية يف انلتانة والقذارة ،ويقوم عن ذلك املجلس كمن يقوم عن هذه اجليفة ،وهذا مثال للتفريط يف ذكر اهلل،

فيتندمون أشد انلدم ىلع ما فرطوا يف أوقاتهم وأضاعوها فيما ال نفع فيه.

فينبيغ ىلع املسلمني :أن حيرصوا لك احلرص ىلع أن تكون جمالسهم طاعة وعبادة وأن يفروا من جمالس اللهو كما يفرون من
انلتانة والقذارة ،فإن اإلنسان مسؤول عن أوقاته ،وحماسب عليها ،فإن اكن ً
خريا فخري وإن اكن ً
رشا فرش.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• ق ْو ٌم  :يطلق ىلع الرجال خاصة ،لكن هنا يشمل النساء.
رُ
َُ
ْ
• ِجيفة محار  :أيُ :جثة محار ميت ُمن ِتنَة.
• حرسة  :ندامة.
فوائد احلديث:

 .1اتلحذير من الغفلة عن ذكر اهلل واتلنفري منها.
 .2بذكر اهلل تطيب املجالس وتطمنئ القلوب.
 .3لك وقت ال يشغل بطاعته اعقبته احلرسة وانلدامة يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة العرصية. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،داراملعرفة.

الرقم املوحد)3910( :
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ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صىل عليه سبعون ألف ملك

َ
َ ُ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :ما ِم ْن ُم ْس ِلم ي ُعود ُم ْس ِلما
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول ا ِ
ر ر َْ ْ َ َْ َ
ُ ْ
َ ْ َ َُ َ رً ر َ ر َ َْ َ ُْ َ َْ َ َ َ ر ُ ْ َ َ َ
ُْ
بحَ ،واكن
غدوة ِإال َصىل َعلي ِه َسب ُعون ألف َمل ٍك َح رىت يم ِِس ،وإن اعده ع ِشية ِإال صىل علي ِه سبعون ألف مل ٍك حىت يص
َُ َ ٌ
ْر
هل خ ِريف يف اجلَن ِة».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث أن اإلنسان إذا اعد أخاه املريض فهو يف خرفة اجلنة -أي :يف جناها -وفضل اهلل واسع ،فهو يدل ىلع فضيلة

عيادة املريض ،وأنه إذا اكن يف الصباح فله هذا األجر ،وإذا اكن يف املساء فله هذا األجر.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• غدوة  :ما بني الفجر وطلوع الشمس ،والظاهر أن املراد به هنا أول انلهار وما قبل الزوال.
• صىل عليه  :استغفر وداع هل.
• عشية  :آخر انلهار.
َ ْ
ُ
ّ
• خريف  :اثلمر املخروف ،أي :المج ِين اذلي قد اتلقط.
فوائد احلديث:

ً
 .1فضل عيادة املريض ،واحلث عليها حتصيال ملزيد ثوابها.
ً
 .2للمالئكة أعمال مولكون بها ،فمنهم من اختص بادلاعء ملن اعد مريضا.
 .3عيادة املريض ليست خمصوصة بوقت معني ،وإنما يراىع فيها حال املريض ،وظروف أهل بيته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة اخلامسة.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ً

ه ُ َ َُ َ َ َ ْ َْ َ َ
رتقا
ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إِال غ ِفر لهما قبل أن يف ِ

َ َ َ َ
ُ
َ
"ما م ْن ُم ْسل َمني يَلْتَقيَ َ َ َ َ َ َ
ان
احلديث :عن الرباء -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ :-
ان فيتصافح ِ
ِ ِ
ِ ِ
ر ُ َ َُ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ
رتقا".
ِإال غ ِفر لهما قبل أن يف ِ

درجة احلديث :احلديث بمجموع طرقه وشاهده صحيح أو ىلع األقل حسن.

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان" ،أي :عقب املالقاة مبارشة "إال غفر هلما" ،واذلي يكفر باألعمال الصاحلة صغائر
ّ
اذلنوب املتعلقة حبق اَّلل -سبحانه ،-وقوهل" :قبل أن يتفرقا" ،ففيه تأكيد أمر املصافحة واحلث عليها ،نعم يستثىن من احلديث
املصافحة املحرمة كمصافحة املرأة األجنبية.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1استحباب املصافحة عند اللقاء ،واحلث عليها.
 .2تفضيل هذه األمة ىلع غريها ،بأن جعل من كفارات اذلنوب املصافحة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه.
سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6257( :
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ما نقص مال عبد من صدقة ،وال ظلم عبد مظلمة صْب عليها إال زاده اهلل عزا ،وال فتح عبد باب مسألة
إال فتح اهلل عليه باب فقر

ً
احلديث :عن أيب كبشة عمرو بن سعد األنماري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ثالثة أقسم عليهن ،وأحدثكم حديثا
فاحفظوه :ما نقص مال عبد من صدقة ،وال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل ً
عزا ،وال فتح عبد باب مسألة
ً
إال فتح اهلل عليه باب فقر -أو لكمة حنوها -وأحدثكم حديثا فاحفظوه» ،قال« :إنما ادلنيا ألربعة نفر :عبد رزقه اهلل
ً
َ ُ
ً
ً
وي ِصل فيه رمحه ،ويعلم هلل فيه حقا ،فهذا بأفضل املنازل .وعبد رزقه اهلل علما ،ولم
وعلما ،فهو يتيق فيه ربه،
ماال
ً
ً
ماال ،فهو صادق انلية ،يقول :لو أن يل ماال لَ َعملْ ُ
ت بعمل فالن ،فهو بنيته ،فأجرهما سواء .وعبد رزقه اهلل ماال،
يرزقه
ِ
ً
ولم يرزقه علما ،فهو خيبط يف ماهل بغري علم ،ال يتيق فيه ربه ،وال يصل فيه رمحه ،وال يعلم هلل فيه حقا ،فهذا بأخبث
ً
ماال وال ً
علما ،فهو يقول :لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن ،فهو بنيته ،فوزرهما سواء».
املنازل .وعبد لم يرزقه اهلل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ثالث خصال حلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عليها ،وحدثهم حبديث آخر ،أما اخلصال اثلالث فِه:

 -1ما نقص مال عبد من صدقة .أي :بركته من أجل إعطاء الصدقة.
ً
ْ
مظ َ
لمة فصرب عليها إال زاده اهلل بها عزا .أي مظلمة ولو اكن متضمنا نلوع من املذلة إال أعزه اهلل بها ويذل
 -2وال ُظ ِل َم عبد
الظالم.
ً

 -3وال فتح عبد ىلع نفسه ب اب سؤال انلاس ال حلاجة ورضورة بل لقصد غىن وزيادة إال أفقره اهلل بأن فتح هل باب احتياج
آخر أو سلب عنه ما عنده من انلعمة.

ثم ذكر أن ادلنيا ألربعة أصناف:
َ ُ
 -1عبد رزقه اهلل ماال وعلما ،فهو يتيق بأن يرصف هذا املال يف مرصفه الصحيح ،وبعمل بعلمه ،وي ِصل رمحه ،فهذا بأفضل

املنازل.
ْ
َ
 -2عبد رزقه اهلل علما ،ولم يرزقه ماال ،فهو صادق انلية ،يقول :لو اكن يل مال ل َعمل ُ
ت مثل عمل العبد األول ،فهو بنيته،
ِ

فأجرهما سواء.

 -3عبد رزقه اهلل ماال ،ولم يرزقه علما ،فهو خيبط يف ماهل بغري علم ،ال يتيق فيه ربه ،وال يصل فيه رمحه ،وال يعلم هلل فيه
حقا ،فهذا بأخبث املنازل.

 -4عبد لم يرزقه اهلل ماال وال علما ،فهو يقول :لو اكن يل مال لعملت فيه مثل عمل العبد اثلالث ،فهو بنيته ،فوزرهما أي

إثمهما سواء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
راوي احلديث :أبو كبشة عمرو بن سعد األنماري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ثالثة  :أي :ثالث خصال.
• َمظلمة  :يه ما يطلبه عند الظالم.
• نفر  :ما بني اثلالثة إىل العرشة.
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ً

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

جواز احللف ىلع اليشء تلأكده أو نزع شبهة يف قلب السامع دون أن يستحلف.
احلث ىلع الصرب وحتمل الشدائد وعدم رد الظلم بمثله.
ً
ً
من ترك شيئا هلل وهو قادر عليه جزاه اهلل خريا بعمله
ً
يظهر أثر العفو والصفح عزا ورفعة وكرامة يف ادلنيا واآلخرة.
اتلحذير من املسألة لغري حاجة وأنها تفتح باب فقر.
بيان أقسام أهل ادلنيا.
احلض ىلع العلم والعمل مع اإلخالص فيهما.
احلث ىلع صلة األرحام.
املال بال علم يؤدي إىل اتلهلكة والعلم بال خوف من اهلل يؤدي إىل غضب اهلل -تعاىل.-
املرء يثاب ىلع اإلرادة اجلازمة وإن عجز عن القيام بالفعل.

املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م
صحيح اجلامع وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان حممد املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،ط 1اعم 1422ه.

الرقم املوحد)5833( :
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َْ
ً
ُ ُ
ٌ
ما ي َ ُ ُّ
ه
رس ِين أن عندي مثل أح ٍد هذا ذهبا تميض يلع ثالثة أيام وعندي منه دينار ،إال يشء أرصده ِِلي ٍن ،إال
َ
أن أقول به يف عباد اهلل هكذا وهكذا وهكذا

احلديث :عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :كنت أميش مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف َح رر ٍة باملدينة ،فاستقبلنا
ُ
أُ ُح ٌد ،فقال« :يا أبا ذر» قلت :بليك يا رسول اهلل .فقال« :ما ي َ ُ ُّ
رس ِين أن عندي مثل أ ُح ٍد هذا ذهبًا تميض يلع ثالثة أيام
َ
ٌ
دينار ،إال يشء أرصده ِ َدليْ ٍن ،إال أن أقول به يف عباد اهلل هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماهل ومن
وعندي منه
َ َ ُّ َ
خلفه ،ثم سار ،فقال« :إن األكرثين هم األقلون يوم القيامة إال من قال باملال هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن
َ
َ
َْ
شماهل ومن خلفه «وقليل ماهم» .ثم قال يل« :ماكنك ال تربح حىت آتيك» ثم انطلق يف سوا ِد الليل حىت توارى ،فسمعت
ََ َ
ََْ ْ
ً
ٌ
خ روفْ ُ
ربح
ت أن يكون أحد َعرض للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -فأردت أن آتيه فذكرت قوهل« :ال ت
صوتا ،قد ارتفع ،فت
ً ََ
ْ
خت روفْ ُ
ت منه ،فذكرت هل ،فقال« :وهل سمعته؟» قلت :نعم،
حىت آتيك» فلم أبْ َرح حىت أتاين ،فقلت :لقد سمعت صوتا
ُ
قال« :ذاك جربيل أتاين فقال :من مات من أمتك ال يُرشك باهلل شيئًا دخل اجلنة» ،قلت :وإن زىن وإن رسق؟ قال« :وإن
زىن وإن رسق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :خيرب أبو ذر ريض اهلل عنه -أنه اكن يميش مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف َح رر ٍة ذات حجارة سود باملدينة،
ُ
ُ ٌ
فاستقبلهم أ ُحد اجلبل املعروف فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-ما يرسين ،أي :ال يفرحين ،أن عندي مثل أ ُح ٍد هذا
ً
ً
ُ
أحد
ذهبا فيمر يلع ثالثة أيام وعندي منه يشء ،وال دينار واحد ،إال شيئا أرصده دلين ،فلو كنت أملك من املال مقدار جبل ٍ

من اذلهب اخلالص ألنفقته لكه يف سبيل اهلل ،ولم أبق منه إال اليشء اذلي أحتاج إيله يف قضاء احلقوق ،وتسديد ادليون اليت

يلع ،وما زاد ىلع ذلك  ،فإنه ال يرسين أن يميض يلع ثالثة أيام وعندي منه يشء.
ً
وهذا يدل ىلع أن انليب -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -من أزهد انلاس يف ادلنيا؛ ألنه ال يريد أن جيمع املال إال شيئا يرصده

دلين ،وقد تويف -صىل اهلل عليه وسلم -ودرعه مرهونة عند يهودي يف شعري أخذه ألهله.

ولو اكنت ادلنيا حمبوبة إىل اهلل -عز وجل -ما حرم منها نبيه -صىل اهلل عليه وسلم ، -فادلنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر
ً
ً
ومتعلما ،وما يكون يف طاعة اهلل -عز وجل.-
واعلما
اهلل وما وااله
ثم قال" :إن األكرثين هم األقلون يوم القيامة" يعين :املكرثون من ادلنيا هم املقلون من األعمال الصاحلة يوم القيامة؛ ألن
ًّ
ً
مكرثا يف ادلنيا مقال
الغالب ىلع من كرث ماهل يف ادلنيا االستغناء واتلكرب واإلعراض عن طاعة اهلل؛ ألن ادلنيا تلهيه ،فيكون

يف اآلخرة.

وقوهل" :إال من قال باملال هكذا وهكذا وهكذا" يعين رصف املال يف سبيل اهلل -عز وجل ،-ثم قال" :وقليل ما هم" واملعىن أن
ٌ
من ينفق ماهل يف سبيل اهلل قليل.
ً
ثم قال( :من مات ال يرشك باهلل شيئا دخل اجلنة وإن زىن وإن رسق) وهذا ال يعين أن الزىن والرسقة سهلة ،بل يه صعبة،
وهلذا استعظمها أبو ذر وقال :وإن زىن وإن رسق؟ قال( :وإن زىن وإن رسق).

وذلك ألن من مات ىلع اإليمان وعليه معاص من كبائر اذلنوب؛ فإن اهلل يقول( :إن اهلل ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون

ذلك ملن يشاء) ،قد يعفو اهلل عنه وال يعاقبه ،وقد يعاقبه ،ولكن إن اعقبه فمآهل إىل اجلنة؛ ألن لك من اكن ال يرشك باهلل ولم
ً
ً
مكفرا وما ت عليه ،فهذا خمدل يف انلار وعمله حابط؛ ألن املنافقني اكنوا
مكفرا؛ فإن مآهل إىل اجلنة ،أما من أَت
يأت شيئًا
ً
يقولون للرسول -عليه الصالة والسالم( :-نشهد إنك لرسول اهلل) ،واكنوا يذكرون اهلل ولكن ال يذكرون اهلل إال قليال
ويصلون ولكن (وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل) ومع ذلك فهم يف ادلرك األسفل من انلار.
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ف دل ىلع الزهد يف ادلنيا ،وأن اإلنسان ال ينبيغ أن يعلق نفسه بها ،وأن تكون ادلنيا بيده ال بقلبه ،حىت يقبل بقلبه ىلع اهلل
عز وجل-؛ فإن هذا هو كمال الزهد ،وليس املعىن أنك ال تأخذ ًشيئا من ادلنيا؛ بل خذ من ادلنيا ما حيل لك ،وال تنس
نصيبك منها ،ولكن اجعلها يف يدك وال جتعلها يف قلبك ،وهذا هو املهم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُ َح ررة املدينة  :احل َ ررة :األرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت .وحرة املدينة :موقع بظاهر املدينة حتت َوا ِقم.
ٌ
• أ ُحد  :جبل أمحر بينه وبني املدينة قرابة ميل من شمايلها.
ُ
• ْ
أر ُصد ُه  :أعده أو أحفظه.
• قال باملال  :فعل باملال هكذا ،أي أنفقه ولم يكزنه.
• سواد الليل  :أي  :يللة قد َغب فيها القمر.
ََْ ْ
ربح  :ال ترتك ماكنك.
• ال ت
َ
• ت َوارى  :أي َغب شخصه.
• َع َرض  :تعرض هل بسوء.
• القيامة  :هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس وحياسبون.
• جربيل  :أحد املالئكة العظام ،بل هو أفضل املالئكة فيما نعلم؛ لرشف عمله؛ ألنه يقوم حبمل الويح من اهلل إىل الرسل -عليهم الصالة
والسالم.-
• بليك  :إجابة لك.

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

تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع أصحابه وعدم ترفعه ىلع أحد منهم.
حسن أدب أيب ذر -ريض اهلل عنه -مع رسول اهلل -صىل عليه وسلم ،-وشدة حرصه ىلع سالمته من لك مكروه.
جواز حفظ املال لصاحب دين َغئب أو ألجل وفاء دين مؤجل حني حيل ،وأن وفاء ادلين مقدم ىلع صدقة اتلطوع.
وجوب االهتمام بادلين ،واحلرص ىلع قضائه واملسارعة إىل تسديده وتقديمه ىلع اإلنفاق والصدقة يف سبيل اهلل ،ألن تسديد ادليون أوىل.
حث أصحاب األموال ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل؛ ألن األكرثين هم األقلون يوم القيامة.
ال يكره وجود املال مادام صاحبه ينفق منه يف سبيل اهلل.
استجابة الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعدم خمالفته.
ً
جواز األخذ بالقرائن ،وهذا ظاهر يف قول أيب ذر :فسمعت صوتا ارتفع ،فتخوفت أن يكون أحد عرض للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم
إخباره الرسول بذلك وسكوته ـصىل اهلل عليه وسلم.-
صحة املراجعة يف العلم بما تقرر عند الطالب يف مقابلة ما يسمعه مما خيالف ذلك ألنه تقرر عند أيب ذر من اآليات واآلثار الواردة يف وعيد
أهل الكبائر بانلار وبالعذاب فلما سمع أن من مات ال يرشك دخل اجلنة استفهم عن ذلك بقوهل :وإن زىن وإن رسق؛ واقترص ىلع هاتني
الكبريتني؛ ألنهما اكملثالني فيما يتعلق حبق اهلل وحق العباد.
ال ينبيغ اإلحلاح يف املراجعة ،ومن فعل ذلك جاز للشيخ زجره بما يليق به كزجر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أليب ذر ،كما يف بعض
الروايات بقوهل" :وىلع رغم أنف أيب ذر".
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املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري ؛ عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية1392 ، منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م
 فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ر
ما يصيب املسلم من نصب ،وال وصب ،وال ه رم ،وال حزن ،وال أذى ،وال غم ،حىت الشوكة يشاكها إال كفر
اهلل بها من خطاياه

َ
احلديث :عن أيب سعيد وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -مرفواعً« :ما يُصيب املسلم من نَصب ،وال َ
وصب ،وال ه ِّم ،وال
َ
َ
َحزن ،وال أذى ،وال غ ِّم ،حىت الشوكة يُشاكها إال كفر اهلل بها من خطاياه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أن ما يُصاب به املسلم من أمراض وهموم وأحزان وكروب ومصائب وشدائد وخوف وجزع إال اكن ذلك

كفارة ذلنوبه وحطا خلطاياه.

وإذا زاد اإلنسان ىلع ذلك :الصرب واالحتساب ،يعين :احتساب األجر ،اكن هل مع هذا أجر.

فاملصائب تكون ىلع وجهني:

تارة  :إذا أصيب اإلنسان تذكر األجر واحتسب هذه املصيبة ىلع اهلل ،فيكون فيها فائدتان:

تكفري اذلنوب ،وزيادة احلسنات.

وتارة يغفل عن هذا  ،فيضيق صدره ،ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك ،ويغفل عن نية احتساب األجر واثلواب ىلع اهلل ،فيكون
ً
يف ذلك تكفري لسيئاته ،إذا هو رابح ىلع لك حال.
فإما أن يربح تكفري السيئات ،وحط اذلنوب بدون أن حيصل هل أجر؛ ألنه لم ينو شيئًا ولم يصرب ولم حيتسب األجر ،وإما أن
يربح شيئني :تكفري السيئات ،وحصول اثلواب من اهلل عز وجل كما تقدم.

وهلذا ينبيغ لإلنسان إذا أصيب ولو بشوكة ،فليتذكر احتساب األجر من اهلل ىلع هذه املصيبة ،حىت يؤجر عليها ،مع تكفريها

لذلنوب.

وهذا من نعمة اهلل سبحانه وتعايل وجوده وكرمه ،حيث يبتيل املؤمن ثم يثيبه ىلع هذه ابللوى أو يكفر عنه سيئاته.
تنبيه :احلط للخطايا حيصل للصغائر ،دون الكبائر اليت ال ترفعها إال اتلوبة انلصوح.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الوصب  :املرض .
• انلصب  :اتلعب.
• األذى  :هو لك ما ال يالئم انلفس.
• الغم  :هو أبلغ من احلزن ،يشتد بمن قام به ،حىت يصري حبيث يغىم عليه.
• يشاكها  :تشكه  ،وتدخل يف جسده.
• خطاياه  :ذنوبه.
ّ
ّ
ظاهرا وباطناً.
ً
• املسلم  :املسلم هو من الَتم هلل برشيعة انليب صىل اهلل عليه وسلم فقط
فوائد احلديث:

ُ
ُ
 .1فيه أن األمراض وغريها من االبتالءات ،اليت تصيب املؤمن :تطهره من اذلنوب واخلطايا وإن قلت.
 .2فيه البشارة العظيمة للمسلمني ؛ فإنه ما من مسلم إال ُ
ويصاب بهذه املصائب.
 .3فيه رفع ادلرجات بهذه األمور وزيادة احلسنات.
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ٌ
مقصور ىلع بعضها ،ويه الصغائر ،أما الكبائر فال بد من إحداث توبة.
 .4تكفري اذلنوب

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل.
 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية.1392 ، تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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ُه
مثل ابلخيل واملنفق ،كمثل رجلني عليهما جنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :مثل ابلخيل واملنفق ،كمثل رجلني عليهما ُجنتان من حديد من
َ
ُ
َُْ
َ
ر
ر
ث ِديِّهما إىل ت َرا ِقيهما ،فأما املنفق فال ينفق إال َسبَغت -أو َوف َرت -ىلع جدله حىت ختيف بنانه وتعفو أثره ،وأما ابلخيل فال
ً
يريد أن ينفق شيئا إال لزقت لك حلقة ماكنها ،فهو يوسعها فال تتسع».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
رضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مثال للبخيل واملنفق ،وصفهما برجلني ىلع لك واحد منهما درع يسرته ويقيه من اثلدي
ر
إىل الرتقوة -ويه العظم اذلي يف أىلع الصدر ،-فأما املنفق لكما أنفق سبغت وطالت حىت جتر وراءه وختيف رجليه وأثر مشيه
ُ
وخطواته ،ر
وأما ابلخيل فكرجل ضاق عليه درعه حىت غلت يده إىل عنقه لكما أراد توسيعها اجتمعت ولزمت ترقوته.

___________________________

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

معاين املفردات:

ُر
والـجنة بضم اجليم بعدها نون أي :ادلرع ،وضبطت باملوحدة أو انلون كما قاهل غري واحد ،قيل :ومما يرجح انلون أن ادلرع ال
• ُجنتان  :دراعن
يسىم جبة بابلاء بل انلون.
• تراقيهما  :مجع ترقوة ويه العظم ابلارز أىلع الصدر من رأس الكتف إىل العنق.
• سبغت  :امتددت وغطت.
• وفرت  :كملت ونمت.
• بنانه  :أصابعه.
• تعفو أثره  :تمحو أثر مشيه.
• لزقت لك حلقة ماكنها  :اتلصقت وضاقت عليه.

فوائد احلديث:

 .1قيام اتلمثيل مقام ادليلل ىلع تفضيل املتصدق ىلع ابلخيل.
 .2الصدقة تكفر اخلطايا.
 .3بشارة املتصدق الكريم حبصول الربكة والعون والسرت واحلفظ من ابلالء بعون اهلل -تعاىل.-
 .4الكريم إذا هم بالصدقة انرشح هلا صدره وطابت نفسه وعكسه ابلخيل.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
رياض الصاحلني ،تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ،حتقيق :عصام موىس هادي ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر،
ط.1428 4
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان حممد املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،ط 1اعم 1422ه.
تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة 1987 – 1407 ،
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َْ ُ
ر ر
َْ ُ هُ
اليح وامليت
مثل اذلي يذكر َربه واذلي ال يذكره مثل
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :مثل اذلي يذكر ربه واذلي
ال يذكره مثل اليح وامليت»
َ
َ
ْ
ْ
ِّ
ُ
ُ
ويف رواية« :مثل ابليت اذلي يذك ُر اهلل فيه ،وابليت اذلي ال يذك ُر اهلل فيه ،مثل ِّ
اليح وامليت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
معىن احلديث :أن اذلي يَذكر اهلل -تعاىل -قد أحيا اهلل قلبه بذكره ورشح هل صدره ،فاكن اكليح بسبب ذكر اهلل -تعاىل-
يح ببدنه ٌ
واملداومة عليهِ ،بالف من ال يَ ْذكر اهلل -تعاىل ،-فهو اكمليت اذلي ال وجود هل .فهو ٌّ
ميت بقلبه.
ََْ
ََ
َ
وهذا َمثل ينبيغ لإلنسان أن يعترب به وأن يعلم أنه لكما غفل عن ذكر اهلل عز وجل ،فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ

باهلل.

قال -تعاىل( :-أومن اكن ميتا فأحييناه وجعلنا هل ً
نورا يميش به يف انلاس كمن مثله يف الظلمات ليس ِبارج منها).

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ْ
ِّ
اذل ْكر ي ُ ْشبه املوت ،إذ أن تركه يُورث الغفلة ُ
المبعدة عن فعل اخلري ،فيقل انلَفع أو ينعدم ،وهذا يُش ِبه امليت من عدم االنتفاع به.
 .1أن ترك
ِ
 .2احلديث ديلل ىلع أن اذلكر حياة الروح كما أن الروح حياة اجلسد.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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ُ
ُ ًّ
ه
مر علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وُنن نعالج خصا نلا
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -قال :ر
مر علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحنن
َ
نُعالج ُخ ًّصا نلا ،فقال« :ما هذا؟» فقلنا :قد َو ََه ،فنحن نُصلحه ،فقال« :ما أرى األمر إال أ ْع َ
جل من ذلك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث  :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم مر بعمرو بن العاص وهو يصلح ما قد فسد من بيته أو يعمل فيه تلقويته.
َ
ً
ويف رواية أليب داود " :وأنا أطني حائطا يل" فقال" :ما أرى األمر إال أعجل من ذلك" يعين :أن األجل أقرب من أن تصلح بيتك

خشية أن ينهدم قبل أن تموت وربما تموت قبل أن ينهدم ،فإصالح عملك أوىل من إصالح بيتك.

والظاهر أن عمارته لم تكن رضورية ،بل اكنت ناشئة عن أمل يف تقويمه ،أو صادرة عن ميل إىل زينته ،فبني هل أن االشتغال

بأمر اآلخرة أوىل من االشتغال بما ال ينفع يف اآلخرة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :راوه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ً
• نعالج خصا نلا  :نصلح بيتا نلا ،واخل ُ ُّص :بيت من شجر أو قصب.
َ
• َوَه  :ضعف.
• األمر  :األجل.
ْ
أع َ
جل من ذلك  :أرسع من ذلك.
•

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

جواز معاجلة ابليت وإصالحه إذا فسد ووَه وتعرض للسقوط.
ينبيغ ىلع اإلمام أن يتفقد أحوال رعيته ،وحيثهم ىلع ما فيه جناتهم يف ادلنيا واآلخرة.
بيان رسعة انقضاء ادلنيا.
ىلع اإلنسان أن يضع املوت نصب عينيه ،وأن يعتقد أنه أقرب يشء إيله.
ىلع اإلنسان أن ال يشتغل من ادلنيا بما يشغله عن اآلخرة وينسيه مصريه املحتوم.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،الرسالة ،بريوت الطبعة األوىل   1397 :ـه
 1977م الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي املؤلف :أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
سنن ابن ماجه ،املؤلف :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب.
ْ
ِّ
سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث األزدي الس ِجستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت.
سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض
املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج ،)5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ،املؤلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،املحقق :د .عبد احلميد
هنداوي
انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة  -الرياض) ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
ر
ر
ر
ر ُ َ ْ ُ َ
ري ،املؤلف :حممد بن إسماعيل الكحالين ثم الصنعاين ،املحقق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم،
اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
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ُ َ
مطل الغين ظلم ،وإذا أتبع أحدكم ىلع ميلء فليتبع

ُ
ُْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْطل الغين ظلم ،وإذا أت ِب َع
َْ ْ ْ
أحدكم ىلع َم ِيل ٍء فليَتبَع».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف أدب من آداب املعاملة احلسنة.

فهو -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر املدين حبسن القضاء ،كما يرشد الغريم إىل حسن املطابلة.

فبني -صىل اهلل عليه وسلم -أن الغريم إذا طلب حقه ،أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة ،فإن تأخري حقه عند الغين القادر
ىلع الوفاء ،ظلم هل ،أنه دون حقه بال عذر.
َ ْ َ َْ
وهذا الظلم يزول إذا أحال املدين الغريم ىلع ميلء يسهل عليه أخذ حقه منه ،فليقبل الغريم احلوالة حينئذ.

فيف هذا حسن االقتضاء منه ،وتسهيل الوفاء ،كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بيق ادلين بذمة املدين املماطل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -احلدود.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مطل الغين  :تأخري القادر ىلع األداء ما استحق أداؤه بغري عذر.
• ظلم  :حيرم عليه ،والظلم :وضع اليشء يف غري حمله ،واملطل ظلم ألنه وضع املنع موقع القضاء.
• ميلء  :هو امليلء بماهل ،وبدنه ،وقوهل :بماهل :القدرة ىلع الوفاء ،وبدنه :إماكن إحضاره بمجلس احلكم ،وقوهل :أن ال يكون مماطال.
• فليتبع  :فليقبل اإلحالة؛ ألنه ال يتعذر استيفاء احلق منه عند االمتناع بل يأخذه احلاكم قهرا ويوفيه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

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

حتريم مطل الغ ّ
ىن ،ووجوب وفاء ادلين اذلي عليه لغريمه.
اتلحريم خاص بالغين املتمكن من األداء ،أما الفقري ،أو العاجز ليشء من املوانع ،فهو معذور.
حتريم مطابلة املعرس ،ووجوب إنظاره إىل امليرسة؛ ألن حتريم املطل ووجوب الوفاء متعلقان بالغىن القادر ،أما املعرس فيحرم اتلضييق عليه؛
ألنه معذور ،و مالحقته بادلين حرام.
يف احلديث حسن القضاء من املدين ،بأن ال يماطل الغريم ،وفيه حسن االقتضاء من الغريم بأن يقبل احلوالة إذا أحاهل املدين ىلع ميلء.
ظاهر احلديث أنه إذا أحال املدين الغريم ىلع ميلء ،وجب عليه قبول احلوالة.
مفهومه أنه ال جيب ىلع املحال قبول احلوالة إذا أحاهل ىلع غري ميلء.
ً
فرس العلماء "امليلء" بأنه ما اجتمع فيه ثالث صفات )1(:أن يكون قادرا ىلع الوفاء ،فليس بفقري )2( .صادقا بوعده ،فليس بمماطل)3( .
ً
يمكن جلبه إىل جملس احلكم ،فال يكون صاحب جاه ،أو يكون أبا للمحال ،فال يسمح القايض هل بمرافعته.
ً
قال العلماء :إن مناسبة اجلمع بني هاتني اجلملتني أنه ملا اكن املطل ظلما من املدين ،طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول احلوالة ىلع من
ال يلحقه منه رضر وهو امليلء.
ظاهر احلديث ،انتقال ادليْن من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه.
اإلرشاد إىل ترك األسباب القاطعة الجتماع القلوب ،ألن ذلك هو احلكمة يف الزجر عن املماطلة.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل 2006 – 1427م.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
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ُ
ك هن هل ً
سرتا من انلار
من ابتيل من هذه ابلنات بَشء فأحسن إيلهن

ومع َها ابنَتَان ل َ َها ،ت َ ْسأَل فَلَم َجتد عندي َش ً
يلع امرأَة َ
يئا َغري تَ َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ :د َخلَت َ َ ر
مرة
ِ ِ ِ
َ َ ََ ْ َ َُ ر َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ُ
َ ُر َ َ َ َ
ََ َ
امت فخ َر َجت ،فدخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يها َولم تأكل ِمنها ،ثم ق
احدة ،فأعطيتها ِإياها فقسمتها بني ابنت
و ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
هل س ً
ر ُ
ر
رتا ِمن ر
علينا ،فأخربته فقال« :من ابت َ
انلار».
ات بِيش ٍء فأحسن ِإيل ِهن ،كن ِ
يل ِمن هذه ابلن ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دخلت ىلع اعئشة -ريض اهلل عنها -امرأة ومعها ابنتان هلا تسأل -وذلك ألنها فقرية -قالت :فلم جتد عندي إال تمرة واحدة،
َ
ََ
َ َ
احدة نصف اتلمرة ،وأعطت األخرى نصف اتلمرة اآلخر ،ولم
قالت :فأعطيتها إياها فقسمتها بني ابنتيها نِصفني ،وأعطت َو ِ
تأكل منها شيئا.

فدخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اعئشة فأخربته ألنها قصة غريبة عجيبة ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-من

ابتيل بيشء من هذه ابلنات فأحسن إيلهن كن هل سرتا من انلار".
ُِّ
وال يفهم من قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من ابتيل" :بلوى الرش ،لكن املراد :من قدر هل ،كما قال اهلل -تعاىل( :-ونبلوكم
بالرش واخلري فتنة وإيلنا ترجعون)  .يعين من قُ ِّدر هل ابنتان فأحسن إيلهما ُ
ك رن هل ِسرتا من ر
انلار يوم القيامة ،يعين أن اهلل -
َ َ
ر
ُ
اتلك ُّسب ،واذلي يكتسب هو الرجل ،قال اهلل -
ابلنت ضعيفة ال تستطيع
تعاىلِ -
حيجبه عن انلار بِ ِإحسانه إىل ابلنات؛ ألن ِ
تعاىل( :-الرجال قوامون ىلع النساء بما فضل اهلل بعضهم ىلع بعض وبما أنفقوا من أمواهلم) .

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرمحة  -الرب والصلة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

املفردات:
معاين َ ْ َ
ً
• تسأل  :تطلب ماال عن حاجة.
ُْ َ ْ
يل  :اختُ ِرب.
• اب َت ِ
• بِيش ٍء  :أي بيشء من أحوال ابلنات ،سماه ابتالء ألن بعض انلاس ال حيبون حتمل أمرهن.
َ ً َ
ًْ
ووقايَة.
• ِسرتا ِ :حجابا ِ

فوائد احلديث:
ُ
َ َّ َ
ُ
َ
َ
ُّ
ر
 .1فضل راعية ابلنات وأنه بِفضل ذلك حيجب عن انلار وحتط عنه اخلطايا.
َ
ً
 .2استحباب ر
يسريا.
يقدر عليه اإلنسان ولو اكن
اتلصدق بِما ِ
ّ َ
َ
ِ .3ش َدة ع ْطف األبوين ىلع أبنائِ ِهما.
ُ
ِ .4ر َاعية ابلنات سبب يف رمحة اهلل ،وإن ك َّن موضع كراهة عند بعض انلاس.
ر
 .5جواز ذكر املعروف واتلحدث بنعمة اهلل إن لم يكن ىلع وجه الفخر والرياء وال ِمنة.
 .6بيان حال بيوتات رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأن رزقه اكن كفافا.
 .7بيان فضل اإليثار وأنه من سمات املؤمنني؛ فقد آثرت اعئشة تلك املرأة وابنتيها ىلع نفسها ،وهذا يدل ىلع سخائها وكرمها مع شدة حاجتها.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،صورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ُْ َ َ
ََ ََْ ْ
ُْ َ َ
ه
من أحب أن يبسط عليه يف رزقه ،وأن ينسأ هل يف أث ِره ِ فلي ِصل رمحه

ّ
أحب أن
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من
ْ َ
ََ َ ْ ْ
ْ
يُب َس َط عليه يف رزقه ،وأن يُن َسأ هل يف أث ِرهِ؛ فليَ ِصل رمحه».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يف هذا احلديث حث ىلع صلة الرحم ،وبيان بعض فوائدها باإلضافة تلحقيق رضا اهلل -تعاىل ،-فإنها سبب أيضا للثواب

العاجل حبصول أحب األمور إىل العبد ،وأنها سبب لبسط رزقه وتوسيعه ،وسبب لطول العمر.
ر
وظاهر احلديث قد يتعارض عند بعض انلاس مع قوهل -تعاىل( :-ولن يؤخر اهلل نفسا إذا جاء أجلها) ،فاجلواب :أن األجل
حمدد بالنسبة إىل لك سبب من أسبابه ،فإذا فرضنا أن الشخص حدد هل ستون ً
اعما إن وصل رمحه وأربعون إن قطعها؛ فإذا
وصلها زاد اهلل يف عمره اذلي حدد هل إذا لم يصل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يُبْ َسط ّ :
يوسع.
ْ
• َيُن َسأ  :يُؤخر.
َ
• أثره  :األثر :األجل.
• فليصل رمحه  :صلة الرحم :اإلحسان إىل األقربني سواء بالزيارة أو اإلكرام ابلدين أو باملال عند حاجته وغري ذلك حبسب العرف.

فوائد احلديث:

 .1احلث واحلرص ىلع صلة الرحم.
 .2صلة الرحم سبب قوي جعله اهلل يف سعة رزق الواصل وطول عمره.
 .3اجلزاء من جنس العمل ،فمن وصل رمحه بالرب واإلحسان ،وصله اهلل يف عمره ورزقه.
َ
ً
 .4إثبات األسباب؛ ألن الرسول -عليه الصالة والسالم -أثبت سببًا -وهو :صلة الرحم -ومسببا -وهو :طول األجل وسعة الرزق.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،الطبعة  :األوىل 1422ه
صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكة  ،مكتبة األسدي  ،الطبعة اخلامسة .1423،
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني،فيصل بن عبد العزيز بن املبارك  ،املحقق :د .عبد العزيز الزير آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م
 -األدب انلبوي ملحمد عبد العزيز بن يلع الشاذيل اخل َ ْويل ،ط ،4دار املعرفة ،بريوت 1423 ،ه.
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من أصبح منكم آمنا يف رسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنما حزيت هل اِلنيا ِبذافريها

ً َ ْ ْ ََ ْ ُ
ك ْم آ ِمنًا يف رسب ِهُ ،م َع َ ً
اَف
احلديث :عن عبيد اهلل بن حمصن األنصاري اخلطِم -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أصبح ِمن
ِ
َ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ َ
َ
َ َ رَ
َُْ ُ ُ َْ
َ َ
ريها».
يف جس ِد ِهِ ،عنده قوت يو ِم ِه ،فكأنما ِحزيت هل ادلنيا ِحبذافِ ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
من أصبح آمنا يف نفسه ،وقيل بيته وقومه ،صحيحا يف بدنه عنده غداؤه وعشاؤه ،فكأنما حصل ىلع لك ادلنيا بأن ُضمت
ُ
ومجعت هل ادلنيا جبميع جوانبها.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :عبيد اهلل بن حمصن األنصاري اخلطِم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• رسبه  :أي :نفسه ،وقيل :قومه.
• قوت يومه  :ما حيتاج إيله من طعام ورشاب وغريهما.
• حزيت  :مجعت.
• حبذافريها  :جبميع جوانبها.
فوائد احلديث:

 .1طلب الرزق ال يكون بالقوة وإنما بالسيع واتلوَك ىلع اهلل -تعاىل.-
 .2حاجة العبد يف ادلنيا تتلخص يف األمن والكفاية ،فمن ملكهما فقد ملك ادلنيا بأرسها.

املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،املحقق :بشار عواد معروف ،انلارش :دار الغرب اإلساليم ،اعم 1998م.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :أبو عبداهلل حممد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية.
السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،ط 1اعم 1415ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ،حتقيق :عصام موىس هادي ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر،
ط1428 4ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،املحقق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،ط 1اعم 1432ه.
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ُ
َْ
ْ
ه
ْ َْ
َ
ُ
اجلنة ،يا عبد اهلل هذا َخ ْ ٌ
ري ،فمن اكن من أهل الصالة د ِِع
زوجني يف سبيل اهلل نودِي من أب َواب
من أنفق
ُ
جلهاد
جلهاد د ِِع من باب ا ِ
من باب الصالة ،ومن اكن من أهل ا ِ

ً
َْ
ْ ْ
ُ
ر
زو َجني يف َسبيل اهلل نو ِدي من أبْ َواب اجلنة ،يا عبد اهلل
احلديث :عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أنفق
ُ
ُ
َ ٌْ
اجلهاد ،ومن اكن من
اجلهاد د ِِع من باب ِ
هذا خري ،فمن اكن من أهل الصالة د ِِع من باب الصالة ،ومن اكن من أهل ِ
ر َ
ر َ ُ
ُ
رر
الصدقة» قال أبو بكر -ريض اهلل عنه :-بأيب
الصدقة د ِِع من باب
ان ،ومن اكن من أهل
أهل الصيام د ِِع من باب الري ِ
ِّ
ُْ َ َ ٌ
ُ
أحد من تلك األبواب لكها؟ فقال:
أنت وأيم يا رسول اهلل! ما ىلع من د ِِع من تلك األبواب من َرضورة ،فهل يدىع
«نعمْ ،
وأر ُجو أن تكون منهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من تصدق بشيئني من أي يشء مثل املأكوالت أو امللبوسات أو املركوبات أو انلقود ،ابتغاء رضوان اهلل نادته املالئكة من
ً
ً
َ
ر
أبواب اجلنة ُم َر ِّحبة بقدومه إيلها ،ويه تقول :لقد قدمت خريا ًكثريا تثاب عليه ايلوم ثوابا ًكبريا.
فاملكرثون من الصالة ينادون من باب الصالة ،ويدخلون منه ،واملكرثون من الصدقة ينادون من باب الصدقة ،ويدخلون
الر ريان داعية هلم بادلخول منه ،ومعىن ر
منه ،واملكرثون من الصوم تستقبلهم املالئكة عند باب ر
الريان :اذلي يَروي من
العطش؛ ألن الصائمني يمتنعون عن املاء فيصابون بالعطش والسيما يف أيام الصيف الطويلة احلارة ،فيجازون ىلع عطشهم
بالري ادلائم يف اجلنة اليت يدخلون إيلها من ذلك ابلاب.

فلما سمع أبو بكر -ريض اهلل عنه -هذا احلديث ،قال :يا رسول اهلل" :بأيب أنت وأيم" من دخل من هذه األبواب ال نقص
ْ
ٌ
عليه وال خسارة ،ثم قال" :فهل يُدىع أحد من تلك األبواب لكها" ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-نعم وأرجو أن تكون منهم".

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
ْ ْ
زو َجني  :أي :أنفق شيئني من أي صنف من أصناف املال من نوع واحد.
• أنفق
ر ُ
رر
ان  :اسم باب من أبواب اجلنة ،خ رص الصائمون بادلخول منه.
• الري ِ
• َرضورة  :نقص خسارة.
• ْ
أر ُجو أن تكون منهم  :أتوقع أن تكون منهم ،قال العلماء :الرجاء من اهلل ومن نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -واقع ،وإنما قال انليب -صىل اهلل
ُ
عليه وسلمْ :-
"أرجو" تأدبًا مع اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ً
تكريما هل.
بيان فضل أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه ،-وأنه جتتمع هل أعمال الرب ،فيدىع من مجيع أبواب اجلنة
ََ
خي ْف عليه ُ
العجب.
جواز اثلناء ىلع اإلنسان يف وجهه ،إذا لم
ً
بيان أن للجنة أبوابا تقوم عليها املالئكة.
من العباد من يُدىع من لك هذه األبواب.
جواز ِف َداء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باألب واألم.
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املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
 منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد،الطائف  -اململكة العربية السعودية  1410 ،ـه 1990 -م.
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ََ ه
ُ ُ
ُ ه
من تسمع حديث قوم ،وهم هل اكرهون ،صب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة

َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من ت َس رمع حديث قوم
ُ ُ
وهم هل اكرهون؛ ُص ر
ب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث الوعيد الشديد ملن يستمع حديث قوم وهم ال حيبون أن يسمع حديثهم ،وهو من األخالق السيئة اليت يه من
َ
َ
كبائر اذلنوب ،واجلزاء من جنس العمل؛ ألنه ملا ت َس رم َع بأذنه ُع ِوقب فيها ،وهو أنه يُلىق يف أذنه الرصاص املذاب ،وسواء اكنوا
يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغري غرض؛ ألن بعض انلاس يكره أن يسمعه غريه؛ ولو اكن الالكم ليس فيه عيب أو
ٌ
حمظور وال فيه سب ،ولكن ال يريد أن يسمعه أحد.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واملجالس
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -األمور املنِه عنها.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
ملحوظة:
َ
ر
َ
َ
لفظ ابلخاري" :من استمع إىل حديث قوم" ،و"من تسمع" رواه اخلرائطي يف مساويء األخالق (ح.)720
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ
• اآلنك  :الرصاص املذاب.
• القيامة  :هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس ويقومون لرب العاملني للحساب.
• من ر
تسمع  :من اجتهد يف سماع حديث قوم.
• ُص ر
ب ُ :سكب.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حتريم سماع حديث من يكره استماع حديثه.
ُ
تعرف الكراهة إما باتلرصيح ،أو بدالئل األحوال.
مفهوم احلديث أن من تسمع إىل حديث قوم وهم ي ُ َ ُّ
رسون باستماعه فال يشء عليه.
اجلزاء من جنس العمل.
حتريم االطالع ىلع عورات انلاس من األماكن املرتفعة فهو أشد من االستماع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
رياض الصاحلني ،حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
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َ َ هَ
ً ََ َ ه ُ
من تكفل يل أن ال يسأل انلاس شيئا ،وأتكفل هل باجلنة؟

َ َرَ
احلديث :عن ثوبان -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من تكفل يل أن ال يسأل انلاس
ََ َ ر ُ
ً
أحدا ً
شيئا.
شيئًا ،وأتكفل هل باجلنة؟» فقلت :أنا ،فاكن ال يَسأل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن من الَتم للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ترك سؤال انلاس أمواهلم أو االستعانة بهم يف قضاء شؤونه مما قل أو
كرث ،ضمن هل -عليه الصالة والسالم -اجلنة؛ ذلك ألن ترك سؤال املخلوقني فيه توَك ىلع اهلل وديلل ىلع قوة ر
الرجاء واثلقة

باهلل -تعاىل ،-فاكن جزاؤه أن يدخله اهلل -تعاىل -اجلنة.

بعد أن سمع ثوبان -ريض اهلل عنه -هذا احلديث ،الَتم للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ال يسأل انلاس شيئا ،حىت جاء عنه
ألحد ناونليه حىت يزنل فيأخذه".
ريض اهلل عنه -كما يف رواية ابن ماجه" :أنه اكن يقع َس ْو ُطه وهو راكب فال يقولٍ
وفاء بالعهد اذلي قطعه ىلع نفسه مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصدقات.
راوي احلديث :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ َر
• تكفل  :الَتم وتعهد.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

احلث ىلع عدم سؤال انلاس ،واالعتماد ىلع انلفس يف قضاء احلوائج.
فضيلة ثوبان -ريض اهلل عنه.-
حرص الصحابة ىلع االلَتام بعهودهم.
تريبة انلفس وتهذيبها ىلع االستغناء عن انلاس.
الرتغيب باجلنة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ َ
السنن الصغرى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،الطبعة اثلانية1406 ،ه.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة األوىل،
1432ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة اخلامسة.
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ُ ر
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم ي َربيها لصاحبها
َُ
ُ ر
ُ
كما ي َرِّب أحدكم فل هوه حىت تكون مثل اجلبل

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع « :من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال الطيب،
َُ
ِّ
فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم يُ َر ِّبيها لصاحبها كما يُ َريب أحدكم فل روه حىت تكون مثل اجلبل»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
من تصدق بمثل قيمة تمرة حالال خال عن الغش واخلديعة ،وال يقبل اهلل إال احلالل الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه وهذا

ىلع ظاهره كما يليق به -سبحانه -من غري تأويل وال حتريف ،واملراد أخذها منه كما يف رواية مسلم ،فينميها ويضاعف
أجرها كما يريب أحدكم مهره وهو ودل احلصان حىت يكرب.

___________________________

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

معاين املفردات:
• بعدل  :أي :بقيمتها من رزق حالل خال من الغش واخلديعة.
مجع.
• كسب ٍ :
• يربيها  :ينميها ويضاعف أجرها.
• فلوه  :هو ُ
المهر بضم امليم ،أي :الصغري من اخليل.
فوائد احلديث:

ً
 .1ال يقبل اهلل الصدقة إال من احلالل الطيب ألن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا.
 .2يضاعف اهلل الصدقة من الكسب الطيب حىت تصبح اكجلبل.
 .3إثبات صفة ايلدين هلل -تعاىل ، -ولكتا يديه يمني ،كما يليق جبالهل وعظمته ،وقد دل ىلع هذا نصوص الكتاب والسنة ،كقوهل -تعاىل:-
(والسماوات مطويات بيمينه) وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ولكتا يديه يمني) رواه مسلم.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
رياض الصاحلني ،تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ،حتقيق :عصام موىس هادي ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر،
ط.1428 4
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،ط 4اعم .1425
تاج العروس من جواهر القاموس ،تأيلف :حممد بن حممد احلسيين الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،انلارش :دار اهلداية.
تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،
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من تعلم علما مما يبتىغ به وجه اهلل

َ ْ ر ًْ ر ْ
ْ ُ
مما يُب َتىغ به َوجه اهلل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من تعلم علما
لم َجي ْد َع ْر َف اجلنة َ
عز وجل -ال َيتَعلر ُمه إال يلُص َيب به َع َر ًضا من ادلنياْ ،
يوم القيامة».
ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يدل هذا احلديث ىلع أن من تعلم ً
علما من العلوم اليت يراد بها وجه اهلل -ويه العلوم الرشعية وما يساندها من علوم عربية
وحنوها ، -وما أراد من ذلك إال احلصول ىلع متاع دنيوي ،اكملال أو اجلاه دون أن يكون قصده وجه اهلل وادلار اآلخرة ،فإن

اهلل -تعاىل -يعاقبه يوم القيامة بأن ال جيد ريح اجلنة؛ وذلك ألنه طلب ادلنيا بعمل اآلخرة؛ وحرمانه من راحئة اجلنة مبالغة
يف حتريم اجلنة؛ ألن من ال جيد ريح اليشء ال يتناوهل ً
قطعا ،وهذا حممول ىلع أنه يستحق أال يدخل اجلنة ،واآلثم أمره إىل اهلل

-تعاىل ،-كأمر صاحب اذلنوب إذا مات ىلع اإليمان.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلية.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يبتيغ  :يطلب.
ً
• عرضا  :العرض متاع ادلنيا ،وحطامها.
• لم جيد عرف اجلنة  :لم يشم رحيها.
• ً
علما  :يراد به العلوم الرشعية ،وعلوم الوسائل املساعدة ىلع فهمها.
• مما يبتىغ به وجه اهلل  :مما يطلب به رضاه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وجوب اإلخالص يف طلب العلم ،ويكون القصد منه إرضاء اهلل -تعاىل.-
من اختذ العلم مطية لشهوات ادلنيا عذبه اهلل يوم القيامة.
الوعيد الشديد يف احلديث يدل ىلع حرمة هذا العمل ،وأنه كبرية من كبائر اذلنوب.
أن من طلب العلم هلل -تعاىل -وجاءته ادلنيا تبعا جاز هل أخذها ،ولم يَضه ذلك.
اتلحذير من الرياء.
من أسايلب ادلعوة إىل اهلل الرتهيب واتلخويف.
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املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه. مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّالس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبوعبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق ،العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
 حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،داراجليل  -بريوت ،بدون طبعة.
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من حلف فقال يف حلفه :بالالت والعزى ،فليقل :ال هلإ إال اهلل ،ومن قال لصاحبه :تعال أقامرك فليتصدق

ً
ْ
ر
ََ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من َحلف فقال يف َح ِل ِف ِهِ :بالال ِت َوال ُع رزى ،فليقل :ال هلإ إال اهلل،
َْ
ر ْ
َُ
ومن قال لصاحبه :تعال أقا ِم ْر َك فليَتَ َصدق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من حلف بغري اهلل -تعاىل -اكلالت والعزى أو غريها أن يقول :ال هلإ إال اهلل ،ومن قال
لصاحبه :أراهنك أن هذا كذا وكذا؛ أن يتصدق.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت > املنايه اللفظية وآفات اللسان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب األيمان.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين ُاملفردات:
َ
• أقا ِم ْر َك  :أراهنك.
• الالت  :صنم اكن بالطائف ثلقيف.
• العزى  :صنم اكن بوادي ْنلة لقريش وبين كنانة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وجوب الرجوع عن املعصية يف حال اقرتافها بغري علم أو سبق لسان.
حرمة احللف باألصنام وأنه مما خيرج العبد من امللة.
حتريم القمار بكل صوره وأشاكهل.
ادلعوة إىل املعايص معصية أخرى.
من وقع يف سيئة عليه أن يتبعها حسنة؛ ألن احلسنات يذهنب السيئات.
كفارة احللف باألصنام قول :ال هلإ إال اهلل.
كفارة ادلعوة إىل املراهنة الصدقة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري  -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط :الرابعة عرش.1407
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
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َ
َ
يل اهلل حىت يرجع
ب
س
يف
فهو
العلم
طلب
يف
رج
خ
من
ِ
ِ

احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من َخرج يف طلب العلم فهو يف َ
يل اهلل حىت يرجع».
ب
س
ِ ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
معىن احلديث :أن َم ْن خرج من بيته أو بدله؛ حبثا عن العلم الرشِع ،فهو يف حكم من خرج للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل،-
ْ
حىت يعود إىل أهله؛ ألنه اكملجاهد يف إحياء ِّ
ادلين وإذالل الشيطان وإتعاب انلَفس.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
يل اهلل  :بمثابة املجاهد إلعالء لكمة اهلل -تعاىل.-
• يف س ِب ِ
ََ
• حىت يَرجع  :يعود ملاكنه اذلي خرج منه.
فوائد احلديث:

 .1أن طلب العلم جهاد يف سبيل اهلل.
َُ
ْ
 .2لطالب العلم أجر املجاهد يف ميادين القتال؛ ألن الك منهما يقوم بما يق ِّوي رشيعة اهلل ويدفع عنها ما ليس منها.
 .3فيه أن من خرج يف طلب العلم ،فله ثواب ممشاه ذهابا وإيابا إىل أن يرجع إىل أهله.

املصادر واملراجع:

جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص1395 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف – الرياض.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،الطبعة اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند1404 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ه
من دل ىلع خري ،فله مثل أجر فاعله

ر
ُ
احلديث :عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من دل ىلع خري ،فله مثل
أجر فاع ِله».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا حديث عظيم ،يدل ىلع أن من أرشد غريه إىل خري اكن هل من األجر مثل ما للفاعل ،وهذا يشمل ادلاللة بالقول اكتلعليم،

وادلاللة بالفعل وهو القدوة احلسنة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع ادلاللة ىلع اخلري.
 .2الوسائل هلا أحاكم املقاصد.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م.
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من ذا اذلي يتأىل ه
يلع أن ال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت هل ،وأحبطت عملك
احلديث :عن جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-قال رجل :واهلل ال
يغفر اهلل لفالن ،فقال اهلل :من ذا اذلي يتأىل ر
يلع أن ال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت هل ،وأحبطت عملك".
ويف حديث أيب هريرة :أن القائل رجل اعبد ،قال أبو هريرة" :تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيرب انليب َ -ص رىل ر ُ
اَّلل َعلَيْه َو َسلر َ
مذنب؛ فكأنه
لرجل
يغفر
ال
اهلل
أن
حلف
رجال
أن
اللسان،
خطر
من
اتلحذير
وجه
ىلع
م
ِ
ٍ
ٍ
ٌ
ّ
حكم ىلع اهلل وحجر عليه؛ ملا اعتقد يف نفسه عند اهلل من الكرامة واحلظ واملاكنة ،وذللك املذنب من اإلهانة ،وهذا إدالل
َ
ُ
الشقاء واخلرسان يف ادلنيا واآلخرة.
وسوء أدب معه ،أوجب ذللك الرجل
ىلع اهلل

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -الرتغيب والرتهيب.
راوي احلديث :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
استفهام إنكار.
• من ذا اذلي؟ :
َ
ّ
• يتأىل يلع  :حيلف ،واأل ِيلة :احللف.
• أحبطت عملك  :أهدرته.
ََ
أوبقت  :أهلكت.
•
• أوبقت دنياه وآخرته  :أبطلت دنياه وآخرته وخرسهما.
فوائد احلديث:
.1

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

ً
ّ
الظن به وتأميل اخلري منه ،ويف هذه احلالة أيضا يكره أن يقسم اإلنسان ىلع اهلل ،خوفا
حسن
حتريم اإلقسام ىلع اهلل إال إذا اكن ىلع وجه
ِ
ً
ً
وتعظيما.
وخشية
وجوب حسن األدب مع اهلل -تعاىل.-
شدة خطر اللسان ووجوب حفظه.
حتريم اتلأيل ىلع اهلل.
إثبات صفة القول هلل -تعاىل -ىلع وجه يليق جبالهل.
وجوب اتلأدب مع اهلل -تعاىل -يف األقوال واألحوال.
بيان سعة فضل اهلل -تعاىل -ورمحته.
األعمال باخلواتيم.
قد يغفر للشخص بسبب غريه.
قد حيبط العمل من أجل لكمة.
حتريم حتجر فضل اهلل -تعاىل -ورمحته.

120

املصادر واملراجع:

 -1فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م.
 -2القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم1424 ،ه.
 -3امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
 -4اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
 -5اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
 -6صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ْ َ َ
َََهُ
من رآين يف املنام فَ َس َ َ
ري ِاين يف ايلقظة -أو كأنما رآين يف ايلَقظ ِة -ال يتمثل الشيطان يب

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من رآين يف املنام َف َس َ َ
ري ِاين يف
َ رُ
ْ ََ
ايلَقظة -أو كأنما رآين يف ايلَقظ ِة -ال ي َت َمثل الشيطان يب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اختلف العلماء يف بيان معىن هذا احلديث ،ىلع عدة اجتاهات:

األول :أن املراد به :أهل عرصه ،ومعناه أن من رآه يف انلوم ولم يكن هاجر يوفقه اهلل تعاىل للهجرة ورؤيته -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -يف ايلقظة عيانا.

واثلاين :أن اذلي يظهر هل يف املنام هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حقيقة ،أي يف اعلم الروح ،وأن رؤياه صادقة ،برشط أن

يكون بصفته املعروفة -صىل اهلل عليه وسلم.-

واثلالث :أنه يرى تصديق تلك الرؤيا يف ايلقظة يف ادلار اآلخرة؛ رؤية خاصة يف القرب منه وحصول شفاعته وحنو ذلك.

قوهل" :أو فكأنما رآين يف ايلقظة" هذه رواية مسلم فقد رواها ىلع الشك :هل قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-فسرياين يف ايلقظة"
أو قال" :فكأنما رآين يف ايلقظة".

ومعناه :أن من رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املنام ىلع صفته اليت هو عليها فكأنما رآه يف حال ايلقظة ،فهو كقوهل -
صىل اهلل عليه وسلم ،-كما يف الصحيحني" :من رآين يف املنام ،فقد رآين" ويف رواية يف الصحيحني ً
أيضا" :من رآين يف املنام

فقد رأى احلق".

قوهل" :ال يتمثل الشيطان يب" ،ويف لفظ آخر" :من رآين يف انلوم فقد رآين ،إنه ال ينبيغ للشيطان أن يتمثل يف صوريت".

واملعىن :أن الشيطان ال يمكنه أن يتمثل بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هيئته احلقيقية ،وإال فقد يأيت الشيطان ويقول:

إنه رسول اهلل ويكون ىلع هيئة ليست يه هيئته -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهذا ليس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فإذا
رأى اإلنسان شخصا ووقع يف نفسه أنه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فليبحث عن أوصاف هذا اذلي رآه ،هل تطابق أوصاف

انليب -عليه الصالة والسالم -أو ال ؟

فإن طابقت :فقد رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإن لم تطابق فليس هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإنما هذه أوهام
من الشيطان أوقع يف نفس انلائم أن هذا هو الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -وليس هو الرسول ،وقد روى أمحد والرتمذي يف

الشمائل :عن يزيد الفاريس قال :رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف انلوم ،فقلت البن عباس :إين رأيت رسول اهلل -
ر
يتشبه يب ،فمن رآين يف
يستطيع أن
صىل اهلل عليه وسلم -يف انلوم ،قال ابن عباس :فإن رسول اهلل اكن يقول" :إن الشيطان ال ِ
َ
رأيت؟ قلت :نعم ،فلما وصفه ،قال :ابن عباس :لو رأيتَه يف ايلقظة
انلوم فقد رآين" ،فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل اذلي
َ
استطعت أن تنعتَه فوق هذا" واملعىن :أنك لو رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حال ايلقظة ال يمكن أن تصفه بأكرث
ما

مما وصفت،

وهذا معىن أنه رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حقا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

َ رُ
َ َ
• ال يتَ َمثل يب  :ال يَتش ربه يب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َ ر
من خصائصه -صىل اهلل عليه وسلم -أن الشيطان ال يتَ َمثل به.
تمثل الشيطان يف املنام بغريه -صىل اهلل عليه وسلم– وأن اهلل تعاىل جعل هل قدرة ىلع ذلك.
رؤيا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمارة ىلع صحة الرؤيا وخروجها ىلع سبيل احلق.
املراد برؤيا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رؤيته ىلع صفته املعروفة املذكورة يف كتب الشمائل ،وذللك اكن ابن سريين -رمحه اهلل :-إذا قص
ْ
عليه رجل أنه رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال :صف يل اذلي رأيته ،فإن وصف هل صفة ال يعرفها ،قال :لم تره.
بشارة ملن رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الرؤيا أنه يراه يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة األوىل،
1432ه.
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ََْ
َه ََْْ
ُ
من َ ه
اجلنة فلينظر إىل هذا
رسه أن ينظر إىل رجل من أهل

ُر
َ
ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن أع َرابيًا أَت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،دل ِين ىلع
ُ
ُ
ُ
َْ
َْ َ
المف ُروضة ،وتصوم رمضان»
عمل إذا َع ِملتُه ،دخلت اجلنة .قال« :تعبُ ُد اهلل ال ترشك به شيئا ،وت ِقيم الصالة ،وتؤيت الزاكة
َ
ر ر
رسه أن َينْ َظر إىل ُ
وىل قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-من َ ر
رجل من
قال :واذلي نفِس بيده ،ال أ ِز ْي ُد ىلع هذا ،فلما
ر َْ ْ
أهل اجلَنة فليَنظر إىل هذا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيرب أبو هريرة ريض اهلل عنه -أن رجال من أهل ابلادية قدم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلدهل ىلع عمل يدخله اجلنة

فأجابه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن دخول اجلنة وانلجاة من انلار يتوقفان ىلع أداء أراكن اإلسالم ،حيث قال" :تعبد اهلل
ال ترشك به شيئًا" وهو معىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل ،اليت يه الركن األول من أراكن اإلسالم ،ألن معناها :ال معبود حبق إال
اهلل ،ومقتضاها إفراد اهلل بالعبادة ،وذلك بعبادة اهلل وحده ،وأن ال ترشك به شيئًا".

"وتقيم الصالة" ،أي وتقيم الصلوات اخلمس اليت كتبها اهلل وأوجبها ىلع عباده يف لك يوم ويللة ،بما يف ذلك صالة اجلمعة.

"وتؤدي الزاكة املفروضة" ،أي وتعطي الزاكة الرشعية اليت أوجبها اهلل عليك ،وتدفعها ملستحقها.

"وتصوم رمضان" أي وحتافظ ىلع صيام رمضان يف وقته.

"قال واذلي نفِس بيده ال أزيد ىلع هذا" أي ال أزيد ىلع العمل املفروض اذلي سمعته منك شيئا من الطااعت ،وزاد مسلم:

"وال أنقص منه".

"فلما وىل قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-من ر
رسه أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فينظر إىل هذا" ،أي فلينظر إىل هذا

األعرايب ،فإنه من أهل اجلنة إن داوم ىلع فعل ما أمرته به؛ لقوهل يف حديث أيب أيوب -ريض اهلل عنه -كما يف مسلم" :إن
ُ
تمسك بما أمر به دخل اجلنة".
ولم يذكر يف هذا احلديث :حج بيت اهلل احلرم ،مع أنه الركن اخلامس من أراكن اإلسالم ،ولعل ذلك قبل أن يفرض.

وحاصله أن احلديث يدل ىلع أن من أدى ما افرتضه اهلل عليه من الصلوات اخلمس وصوم رمضان وأداء الزاكة مع اجتناب

املحرمات استحق دخول اجلنة ،وانلجاة من انلار.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• دلين  :أرشدين.
ر
• َوىل  :ذهب وانرصف.
• رسه  :أحبه وأعجبه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن توحيد اهلل -تعاىل -بالعبادة أول ما يبدأ به يف ادلعوة إىل اهلل.
الصلوات املفروضات مخس يف ايلوم والليلة.
الصوم املفروض هو صيام شهر رمضان.
االكتفاء بالواجبات ىلع من اكن حديث عهد بإسالم.
أن ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -ال بد فيها من اتلدرج.
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.6
.7
.8
.9
.10

َ
حرص الرجل ىلع تعلم أمر دينه.
أخذ العلم عن األكابر.
جواز احللف من غري استحالف.
فيه أن املبرشين باجل َ رنة أكرث من َ
العرشة .
جواز قول رمضان من غري إضافة شهر.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش  1410 :ـه
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3689( :
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من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات ىلع فراشه

ر َ َ
ُّ َ َ
َرَ ََ
ً
مرفواعَ « :من َسأَل اهلل َت َ
وإن
اء
د
ه
الش
ل
از
ن
م
ه
غ
ل
ب
دق
ص
ب
ة
اد
ه
الش
اىل
ع
احلديث :عن سهل بن حنيف -ريض اهلل عنه-
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
َ
اشه».
مات ىلع فِ َر ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ّ ُ
ً
ر
ر
الرب أ ِثيب عليه ،وإن لم يقدر ىلع
يف احلديث بيان أن صدق انلية سبب بللوغ األجر واثلواب ،وأن من نوى شيئا من عمل
ً
عمله ،ومن ذلك من داع وسأل الشهادة يف سبيل اهلل ونرصة دينه صادقا من قلبه كتب اهلل هل أجر الشهداء وإن لم يعمل

عملهم ومات يف غري اجلهاد.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :سهل بن حنيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الشهادة  :يه يف األصل املوت يف قتال األعداء ابتغاء مرضاة اهلل -تعاىل.-
• منازل الشهداء  :درجاتهم عند اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:

َ
ُ
ر
 .1أن صدق انلية سبب بللوغ املقصود من األجر واثلواب ،ومىت َص ُدقت انلية يف عمل الرب أثيب صاحبها ،وإن لم يبَارش العمل املطلوب.
 .2استحباب طلب الشهادة واإلخالص يف ذلك.
 .3إكرام اهلل -تعاىل -هلذه األمة ،فهو يعطيها بقليل من العمل أىلع ادلرجات يف اجلنة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3157( :
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ً
ً
ً
من سلك طريقا يبتيغ فيه علما سهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة

ْ
َ َ
ْ
احلديث :عن أيب ادلرداء -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن َسلك َطريقا يَب َتيغ فيه ِعلما
َ ْ
ر
َ
َ َ َ ُ ْ
َ
ً
َ ر
أجن َ
حتها لطالب العلم رضا بما يَصنع ،وإن العالم ليَ ْستَغ ِف ُر هل َم ْن يف
سهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة ،وإن املالئكة َتلضع ِ
ر
ََ ْ
ْ
ُ
السماوات َ
وفض ُل العالم ىلع َ
العابِ ِد كفض ِل القمر ىلع سائِ ِر الكواكب ،وإن العلماء
وم ْن يف األرض حىت احليتَان يف املاء،
َ ً
َ
ُ
ُ
ر
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٍّ
حبظ َوافِ ٍر».
َو َرثة األنبياء ،وإن األنبياء لم يَ َو ِّرثوا دينارا وال ِد ْرهما وإنما َو ررثوا العلم ،فمن أخذه أخذ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

جاء هذا احلديث يلوضح بعض فضائل طلب العلم:

فمنها أن من مىش يف طريق يريد بسريه فيه اذلهاب لطلب العلم أو حبث عن العلم ولو يف بيته جازاه اهلل -سبحانه -بأن
ً
ُ
وسلوك طريق العلم يشمل الطريق احلِس اذلي يميش فيه اإلنسان برجله ،كما يشمل الطريق
يسهل هل طريقا إىل اجلنة،

املعنوي ،بأن يلتمس العلم من جمالس ة العلماء ،ومن بطون الكتب ،وذلك أن اذلي يراجع الكتب للعثور ىلع حكم مسألة
ً
طريقا يلتمس فيه ً
ً
جالسا.
علما ولو اكن
رشعية ،أو جيلس إىل شيخ يتعلم منه ،فإنه قد سلك
ومن الفضائل املذكورة يف هذا احلديث أن العلماء يستغفر هلم أهل السماء واألرض ،حىت احليتان يف ابلحر ،وحىت ادلواب يف

الرب.
ً
ً
وتعظيما للعلم
ومن فضائله أن املالئكة اذلين كرمهم اهلل -عز وجل -تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ،تواضعا

وأهله.

ومن الفضائل اليت ذكرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن العلماء ورثة األنبياء ،حيث ورثوا منهم العلم

والعمل ،وورثوا ادلعوة إىل اهلل -عز وجل -وهداية اخللق ودالتلهم ىلع اهلل -تعاىل -وىلع دينه.

ومن فضائله أن مزية العالم ىلع العابد كمزية القمر يللة ابلدر ىلع بقية الكواكب؛ ألن نور العبادة وكماهلا مالزم للعابد ال

يتخطاه ،فهو كنور الكواكب ،أما نور العلم وكماهل فهو يتعدى إىل الغري فيستيضء به غري العالم.
ً
ً
درهما وال دينارا ،وأن أعظم مرياث تركوه
وذكر -عليه الصالة والسالم -أن األنبياء لم يورثوا ملن بعدهم ادلنيا ،فلم يورثوا
هو العلم ،فمن أخذه أخذ بنصيب وافر كثري ،وهو اإلرث احلقييق انلافع.
ر
ر
اعر عن العمل ،وال العابد عن ال ِعلم ،بل إن علم ذاك َغلب ىلع عمله ،وعمل هذا َغلب
وال يظن املسلم أن العالم املفضل ٍ
ىلع علمه ،وذللك جعل العلماء ورثة األنبياء اذلين فازوا باحلسنيني ،العلم َ
والعمل وحازوا الفضيلتني ،الكمال ،واتلكميل،
وهذه طريقة العارفني باهلل وسبيل السائرين إىل اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
ر َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يبتيغ  :يطلب.
• الكواكب  :مجع كوكب ،ويه األجرام وانلجوم اليت تدور يف السماء.
• حبظ  :بنصيب.
• وافر  :كثري.
ً
علما ً :
• ً
علما رشعيًا أو وسيلة إيله.
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ُّ
ْ
ً
أجن َ
تواضعا هل ،أو تكف أجنحتها عن الطريان وتزنل لسماع
حتَ َها  :أن املالئكة تفرش وتبسط أجنحتها حتت قديم طالب العلم
• تلضع ِ
ال ِعلم ،وذكر الرشاح غري هذا من املعاين املجازية ،واألصل احلمل ىلع احلقيقة.
• فضل  :مزية ،وما يزيد به العالم ىلع العابد.
ً
ً
ً
درهما  :ماال وخص ادلينار وادلرهم باذلكر؛ ألنهما أغلب أنواعه.
دينارا وال
•

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

فضل العلم ،وأنه نور ييضء للناس طريق اخلري واحلق.
احلث ىلع توقري طالب العلم ،واتلواضع وادلاعء واالستغفار هلم.
العلم أعظم ثروة وأرشفها ،ينبيغ ملن حازها أن حيرتمها ويكرمها.
إهانة العلماء وإيذاؤهم فسق وضالل؛ ألنهم محلة مرياث انلبوة.
من فضائل العلم أن العلماء يستغفر هلم أهل السماء واألرض ،حىت احليتان يف ابلحر ،وحىت ادلواب يف الرب.
أن العلماء هم ورثة األنبياء يف العلم والعمل وادلعوة وهداية اخللق.
ً
ً
ً
وإكراما ملا حيمله
وتوقريا
تواضعا هل
من فضائل العلم وأهله أن املالئكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم ،ووضع املالئكة أجنحتها هل
من مرياث انلبوة ويطلبه.
ً
ً
أن األنبياء ال يُ َ
ورثون؛ ألنهم لم يورثوا درهما وال دينارا ،وهذا من حكمة اهلل -عز وجل -ئلال يقول قائل إن انليب إنما ادىع انلبوة ألجل ادلنيا.
أن فضل العالم ىلع العابد كفضل القمر ىلع سائر الكواكب؛ ألن القمر ييضء اآلفاق ويمتد نوره يف أقطار العالم وهذه حال العالم ،وأما
الكوكب فنوره ال جياوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد اذلي ييضء نور عبادته عليه دون غريه ،وإن جاوز نور عبادته غريه فإنما
جياوزه غري بعيد.

املصادر واملراجع:

 اجلامع الصحيح -وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة اخلامسة. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّالس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
 سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية، 1395ه.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه 2001 -م.َ ْ
َ
َ
َ رْ
َ ُ رْ
رش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1421 ،
 ص ِحيح الرت ِغيب والرت ِهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة المعارف لِلن ِ ـه 2000 -م.
 بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م. مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس ادلين ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية – بريوت. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعةوالنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دارالعاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،داراجليل  -بريوت ،بدون طبعة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ر
 -تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،امللقب بمرتىض ،الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش :دار اهلداية.
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من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار

ْ َ َََُ ُ ْ
َ ْ ُ َ
جل َم يوم
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من سئِل عن ِعل ٍم فكتمه ،أ ِ
َ
ْ
نار».
القيام ِة بِ ِلجامٍ ِمن ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه اتلحذير الشديد من كتمان العلم ،وأن من ُسئل عن علم حيتاج إيله السائل يف أمر دينه ،ويلزم املسؤول
ِّ
عنه بيانه ،فلم يبني ذلك العلم بعدم اجلواب ،أو بمنع الكتاب ،اعقبه اهلل تعاىل يوم القيامة بأن يدخل يف فمه جلاما من نار؛
ماكفأة هل حيث أجلم نفسه بالسكوت ،واجلزاء من جنس العمل ،والوعيد يف هذا احلديث يلحق من َعلم أن السائل يسأل
ً
لالسرتشاد ،أما إذا علم من السائل أنه يسأل امتحانا وليس بقصد أن يسرتشد فيعلم ويعمل ،فاملسؤول باخليار بني اإلجابة
وعدمها ،وال يلحقه الوعيد الوارد يف احلديث.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أجلم  :من اللجام ،وهو ما يوضع يف فم الفرس.
• علم  :حيتاجه انلاس ويلزمه تعليمه.
• كتمه  :لم يبينه.
فوائد احلديث:

 .1كتمان العلم من الكبائر اليت يستحق عليها الوعيد الشديد.
 .2وجوب تبليغ العلم إذا اكن متعينًا ،وخاصة يف أمور ادلين.
 .3أن اجلزاء من جنس العمل حيث عوقب من وجب عليه تبليغ العلم ،فأمسك فمه عن بيان احلق يف ادلنيا ،بأن يُدخل يف فمه جلام من نار يوم
القيامة.

املصادر واملراجع:

 اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه. مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّالس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م. سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىسابلايب احلليب.
 مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد الرمحاين املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعةالسلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م.
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ً
ً
ً
من اعد مريضا أو زار أخا هل يف اهلل ،ناداه مناد :بأن طبت ،وطاب ممشاك ،وتبوأت من اجلنة مْنال

َ ْ َ َ َ ً
يضا أَو َز َ
ار أَ ًخا َ ُ
هل ِيف
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من اعد م ِر
َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ر َ َ َر َ ْ ً
َ َ ُ َُ
زنال».
اهلل ،ناداه منا ٍد :بِأن ِطبت ،وطاب ممشاك ،وتبوأت ِمن اجلن ِة م ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ً
من ذهب يلعود مريضا أو يزور أخا هل لوجه اهلل -عز وجل -فإن ملاك يناديه من عند اهلل -تعاىل -أن طهرت من اذلنوب
وانرشحت بما لك عند اهلل من جزيل األجر ،واختذت من اجلنة ً
قرصا تسكنه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء  -اجلنائز  -اجلنة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ً
مريضا حمتسبًا.
• َ َم ْن َاعد  :أي :زار
• أ ًخا َ ُ
هل  :أي :يف ادلين.

ِيف اهلل  :زاره لوجه اهلل ال لدلنيا.
ُمنَا ٍد  :أي :ملك.
طبْ َ
ت  :انرشحت بما لك عند اهلل من جزيل األجر ،أو طهرت من اذلنوب.
ِ
ََ َ َ ْ َ َ َ ُ
وطاب ممشاك  :عظم ثوابك.
َ ََر َ َ َر َ ْ ً
ً
زنال : .اختذت من اجلنة دارا تزنهلا.
وتبوأت ِمن اجلن ِة م ِ

•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

 .1استحباب زيارة املريض وزيارة اإلخوان يف اهلل.
ِّ
 .2للك ملك من املالئكة مقام معلوم ،ومنها من تبرش املؤمنني إذا قاموا بأعمال حيبها اهلل ورسوهل.
 .3وعد اهلل تعاىل للزائر والعائد ابتغاء وجهه بأن يطهره من ذنوبه ،ويعظم أجره ويدخله اجلنة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح األدب املفرد ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،دار الصديق للنرش واتلوزيع ،الطبعة:
الرابعة 1418ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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من اعل جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني

ر َ َُ
َ َ َ َ ََ ُ َ َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواعًَ « :م ْن َاع َل َ
امة أنا َوهو ك َهاتني»
حىت تبلغا جاء يوم ال ِقي
ار َيتَني
ج
ِ
َ َ
وض رم أ َصابِ َعه.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
ر
يأب ُهون بها ،وال ُّ
أن أهلها ال َ
يهتمون بها،
يف هذا احلديث فضل عول اإلنسان للبنات ،وذلك أن ابلنت قارصة ضعيفة ،والغالب
َ
فذللك قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-من اعل جاريتني حىت تبلغا ،جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني" وض رم إصبعيه :السبابة

والوسطى ،واملعىن أنه يكون رفيقا لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف اجلنة إذا اعل اجلارتني ،يعين األنثيني من بنات أو

أخوات أو غريهما ،أي أنه يكون مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اجلنة ،وقرن بني إصبعيه -عليه الصالة والسالم.-

والعول يف الغالب يكون بالقيام بمؤونة ابلدن ،من الكسوة والطعام والرشاب والسكن والفراش وحنو ذلك ،وكذلك يكون
باتلعليم واتلهذيب واتلوجيه واألمر باخلري وانلِه عن الرش وما إىل ذلك ،فيجمع القائم بمصالح ابلنات بانلفع العاجل

ادلنيوي ،واآلجل األخروي.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم [ بدون زيادة :كهاتني] ،وهذا لفظ الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ َ
ار َيتَني  :قام عليهما باملؤونة والرتبية وحنوهما.
• اعل ج ِ
ار َيتَني  :بنتني.
• َج
ر ِ َ َُ
• حىت تبلغا  :تدراك ابللوغ أو تصال إىل زوجهما.

فوائد احلديث:

 .1فضل ِر َاعية ابلنات والرب بهن.
 .2عناية األبوين بابلنات تربية وتهذيبًا سبب يف دخول اجلنة وعلو املزنلة فيها.
 .3اثلواب العظيم ملن قام ىلع ابلنات باملؤونة والرتبية حىت يَتوجن أو يبلغن ،وكذلك األخوات.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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من عرض عليه رحيان ،فال يرده ،فإنه خفيف املحمل ،طيب الريح

ً
ْ ٌ
َ
ْ ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من ُع ِرض عليه َرحيَان فال يرده ،فإنه خفيف ال َمح ِم ِل ،طيب الريح».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
من أهدي إيله طيب أو ُع ِرض عليه اتلطيب به فينبيغ قبوهل ،فإنه ال مشقة يف محله وكذلك رحيه طيب.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واملجالس
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• رحيان  :نبت هل ريح طيب.
• املحمل  :احلمل.
فوائد احلديث:

 .1استحباب قبول هدية الرحيان؛ فإنه ال تكرث املنة بأخذه ،وقد جرت العادة بالتسامح يف بذهل.
 .2ينبيغ ىلع املسلم أن يكون طيب الريح ويستعمل الطيب.
 .3استحباب عرض املسلم ىلع إخوانه الطيب والسيما عند حضور اجلمع واجلمااعت.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.َ
ْ
َ ُ ُْ
ْ
َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم-للقايض عياض بن موىس ايلحصيب -املحقق :ادلكتور حي َىي إِسما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص-
 ِإكمالالطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م ،.لكن مادة الرشح هنا غري موجودة يف هذه الطبعة بل موجودة يف طبعة دار الكتاب
العريب ،فلعل األوىل فيها سقط واهلل أعلم.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف سعيد اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407،ه. -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
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من قال -يعين :إذا خرج من بيته :-بسم اهلل تولكت ىلع اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال هل :هديت
وكفيت ووقيت ،وتنىح عنه الشيطان

َ
ً
ََر ُ
َ
هلل،
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من قال -يعين :إذا خرج من بي ِته :-بِسم اهلل تولكت ىلع ا ِ
ُ ر
َ
َُ
ر
ُ َ َُ َ َُ َ ََر
الش َ
يطان».
يتَ ،وتنىح َعنه
َوال حول وال ق روة إِال باهلل ،يقال هل :ه ِديت وك ِفيت وو ِق
َ ُ َ ُ
زاد أبو داود« :فيقول -يعين :الشيطان -ل ِ َشيطان آخرَ :كيف لَك ب َ
يف ُ
وو َ
وك ِ َ
ِق؟».
ي
د
ه
د
ق
جل
ر
ِ
ِ ٍ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن الرجل إذا خرج من بيته فقال :باسم اهلل ،تولكت ىلع اهلل ،ال حول وال قوة إال
باهلل ،يناديه ملك يا عبد اهلل هديت إىل طريق احلق ،وكفيت همك ،وحفظت من األعداء؛ فيبتعد عنه الشيطان املوَك عليه،

فيقول شي طان آخر هلذا الشيطان :كيف لك بإضالل رجل قد هدي ،وكيف ،ووِق من الشياطني أمجعني؟ ألنه قال هذه اللكمات
فإنك ال تقدر عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر ادلخول واخلروج من املزنل
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

َ ر
ت َولكت  :اتلوَك هو :االعتماد ىلع اهلل -سبحانه وتعاىل -يف حصول املطلوب ،ودفع املكروه  ،مع اثلقة به وفعل األسباب املأذون فيها.
ُر ر
َ
ال حول وال قوة ِإال باهلل  :ال انتقال وال حتول من حال إىل حال ،وال قوة ىلع يشء من األشياء إال بعون من اهلل.
َُ
يقال هل  :حيتمل القائل هو ابلاري -جل يف عاله ،-أو ملك يأمره اهلل -عز وجل.-
يت َو ُكف َ
ُهد َ
يت  :أي :باستعانتك باسمه -تعاىل -وحتصنك به هديت للرصاط املستقيم ،وكفيت لك مهم دنيوي وأخروي.
ِ
ِ
ُوق َ
يت ُ :ح ِفظت من لك مكروه.
ِ
َ
ر
َ
تنَىح  :مال عن جهته ،وابتعد عن طريقه.
ر
َ
الش َ
الش َطنُ :
ابلعد ،أي ابلعد عن لك خري ،والشيطان معروف ،وَك اعت متمرد من اجلن واإلنس وادلواب يقال هل شيطان.
يطان  :من

.1
.2
.3
.4
.5

استحباب هذا القول عند اخلروج من املزنل؛ يلحصل ما فيه من خري.
فضل اتلوَك ىلع اهلل -عز وجل ،-واالتلجاء إيله بالقول والفعل ،وأن ذلك حصن للمؤمن من لك رش.
ال حول وال قوة للعبد يف اكفة أموره إال باهلل.
عجز الشيطان عن غواية من هداه اهلل ،ر
وحبب إيله اإليمان وزينه يف قلبه.
تعاون الشياطني إلضالل العباد.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية 1424ه.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3504( :

134

من قال :أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليح القيوم وأتوب إيله ،غفرت ذنوبه ،وإن اكن قد فر من الزحف
احلديث :عن زيد موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من قال:
َ
ُ
َ
ر ْ
اليح ر
القي َ
أ ْستَ ْغ ِف ُر اهلل اذلي ال هلإ إال هو َ ر
الزحف».
وم وأتوب إيله ،غفرت ذنوبه ،وإن اكن قد ف رر من

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
َ
اليح ر
القي َ
من قال :أ ْستَ ْغ ِف ُر اهلل اذلي ال هلإ إال هو َ ر
وم وأتوب إيله غفر هل ذنبه وإن اكن قد ف رر من قتال الكفار ،ومن املعلوم أن
ر ْ
ر ْ
السبع ُ
حف هو أحد ُ
السبع اليت جاءت يف حديث( :اجتنبوا ر
الموبقات ر
الزحف)،
الموبقات ،ومنها :ال ِف َرار من
ال ِف َرار من الز
ِ
ُّ
ً
اذلنوب ،ومنها :الف َرار من ر
الز َحف ،وإال فإن جمرد االستغفار
مستقيما :إذا اكن املقصود أنه تاب من مجيع
ويكون املعىن
ِ
ر
رْ
باق ىلع اذلنب ال ينفع وإنما ينفع ذلك مع اتلوبة من اذلنب.
واإلنسان ٍ

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -اتلوحيد.
راوي احلديث :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
َُ
ر ْ
ر ْ
حف  :فَ رر من لقاء َ
يزحفون إىل العدو ،أي :يمشون.
والزحف :اجليش
العدو يف احلَرب،
• ف رر من الز
َ
َ
• القيوم  :القائم بتدبري أمر خلقه يف إنشائهم ،ورزقهم وعلمه بِأمكنتهم.

فوائد احلديث:

 .1فضل ُ
المداومة ىلع االستغفار وخاصة بعد الوقوع يف املعصية.
ِّ
 .2تعظيم االستغفار وأنه يكفر الكبائر.
َ
 .3تغليظ ُح َ
رمة ال ِفرار من املعركة عند ا ِتلقاء اجليش.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 -م.
املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق مصطىف عبد القادر عطا ،انلارش :دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل.1990 -1411 ،
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
امللقب بمرتىض ر
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض
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َْ
ْ
ُ َ ْ
ُ
وِبَم ِده ،غ ِرست هل َنلة يف اجلنة
من قال :سبحان اهلل ِ

ُ ْ
ْ
ُ
وحبَم ِده ،غ ِر َست هل
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من قال :سبحان اهلل ِ
َْ
ْنلة يف اجلنة».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أن من َس رب َح اهلل فقال :سبحان اهلل وحبمده .غرست هل ْنلة يف اجلنة عن لك تسبيحة قاهلا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي بزيادة( :العظيم) ،وهذا لفظ الطرباين.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1

أن اجلنة واسعة ،وأن غراسها التسبيح واتلحميد ،فضال من اهلل -تعاىل -ونعمة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية  -بنارس اهلند ،الطبعة  :اثلاثلة   1404 -ـه 1984 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين ،انلارش  :املكتب اإلساليم  -بريوت .الطبعة  :اثلاثلة .1985 - 1405 -
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من قال :ال هلإ إال اهلل واهلل أكْب .صدقه ربه فقال :ال هلإ إال أنا وأنا أكْب

ر َ ّ ُ َ َْ َ ر َ
َ ُ َ َ َ
وسلم -أنه
نهما ش ِهدا َىلع رسول اَّلل -صىل اهلل علي ِه
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -أ
َ
ر
قال« :من قال :ال هلإ إال اهلل واهلل أكربَ ،صدقه ربه ،فقال :ال هلإ إال أنا وأنا أكرب .وإذا قال :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك
حدي ال رشيك يل .وإذا قال :ال هلإ إال اهلل هل امللك وهل احلمد ،قال :ال هلإ إال أنا يل امللك
هل ،قال :يقول :ال هلإ إال أنا َو ِ

ويل احلمد .وإذا قال :ال هلإ إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل ،قال :ال هلإ إال أنا وال حول وال قوة إال يب» واكن يقول« :من
َ ُْ
قاهلا يف مرضه ثم مات لم ت ْط َعمه انلار».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يصدق
العبد إذا قال :ال هلإ إال اهلل ،اهلل أكرب .قال اهلل :إنه ال هلإ إال أنا وأنا أكرب ،وإذا قال :اهلل أكرب وال حول وال قوة إال باهلل ،كذلك

يصدقه اهلل ،فمن قال هذا :ال هلإ إال اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،ثم مات مع بقية اذلكر ،فإنه ال تطعمه انلار أي :يكون
ذلك من أسباب حتريم اإلنسان ىلع انلار ،فينبيغ لإلنسان أن حيفظ هذا اذلكر ،وأن يكرث منه يف حال مرضه ،حىت خيتم هل

باخلري إن شاء اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر املطلقة
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه.
ملحوظة :ذكر انلووي احلديث بتغيري يسري يف لفظه عما يف كتب اتلخريج املسندة ،كما أن للحديث عدة ألفاظ.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• لم تطعمه  :لم تأكله.
فوائد احلديث:

 .1فضل قول هذه اجلمل ،ويستحب قوهلا من املريض ،واإلكثار منها.
 .2حمبة اهلل تعاىل من عبده أن يذكره ويثين عليه بما هو أهله.

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 -2اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.
 -3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -4سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه.
 -5سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
 -6رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
 -7نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ُ
ْ ُ
فلي ْكرم َ
من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل ً
جاره،
اآلخر
وايلوم
باهلل
يؤمن
اكن
ومن
ت،
م
خريا أو يلص
ِ
َ َْ
ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه

ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل ً
خريا أو يلص ُمت ،ومن اكن
ُ ْ
َ َْ
كرم َ
جاره ،ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه».
يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فلي ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حدث أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -عليه الصالة والسالم -بأصول اجتماعية جامعة ،فقال:
َ َُ ْ َ ًَْ َ
َ َ َ
ْ ْ
ريا أو ِيلَص ُمت" ،واملقصود بهذه الصيغة احلث واإلغراء ىلع قول اخلري أو
"م ْن اكن يُؤ ِم ُن" هذه مجلة رشطية ،جوابها" :فليقل خ
السكوت كأنه قال :إن كنت تؤمن باهلل وايلوم اآلخر فقل اخلري أو اسكت.
ً
ً
َََُ ْ َ ًَ
ريا" كأن يقول قوال ليس خريا يف نفسه ولكن من أجل إدخال الرسور ىلع جلسائه ،فإن هذا خري ملا يرتتب عليه
"فليقل خ

من األنس وإزالة الوحشة وحصول األلفة.
"أو يلَ ْص ُم ْ
ت" أي يسكت.
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
"و َمن اكن يؤ ِم ُن باهلل َوايلَومِ اآلخر فليكرم ج َ
َ
ار ُه" أي جاره يف ابليت ،والظاهر أنه يشمل حىت جاره يف املتجر كجارك يف ادلاكن
ِ
ِ
ِ ِ
ً
مثال ،لكن هو يف األول أظهر أي اجلار يف ابليت ،ولكما قرب اجلار منك اكن حقه أعظم.
ُ ْ
ً
كرم َج َ
ار ُه" ولم يقل مثال بإعطاء ادلراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما
وأطلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اإلكرام فقال" :فلي ِ
ً
أشبه هذا ،وَك يشء يأيت مطلقا يف الرشيعة فإنه يرجع فيه إىل العرف.
ً
ً
ً
ّ
فاإلكرام إذا ليس معينا بل ما عده انلاس إكراما ،وخيتلف من جار إىل آخر ،فجارك الفقري ربما يكون إكرامه برغيف خزب،
وجارك الغين ال يكيف هذا يف إكرامه ،وجارك الوضيع ربما يكتيف بأدىن يشء يف إكرامه ،وجارك الرشيف حيتاج إىل أكرث.

واجلار :هل هو املالصق ،أو املشارك يف السوق ،أو املقابل أو ماذا؟
ً
هذا أيضا يرجع فيه إىل العرف.
َ
َ ُ
وأما يف قوهل -عليه الصالة والسالمُ ُ َ َ ْ َ َ :-
كر ْم َضيْف ُه" الضيف هو انلازل بك ،كرجل مسافر
هلل وايلَومِ ِ
"ومن اكن يؤ ِمن با ِ
اآلخ ِر فلي ِ
ً
نزل بك ،فهذا ضيف جيب إكرامه بما يعد إكراما.

قال بعض أهل العلم -رمحهم اهلل : -إنما جتب الضيافة إذا اكن يف القرى أي املدن الصغرية ،وأما يف األمصار واملدن الكبرية
فال جيب؛ ألن هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إيلها ،ولكن القرى الصغرية حيتاج اإلنسان إىل ماكن يؤويه .ولكن ظاهر
َ ْ
َ
احلديث أنه اعم" :فليُك ِر ْم َضيْف ُه".

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الضيافة  -الرقائق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :األربعني انلووية.

معاين املفردات:

• يؤمن  :اإليمان الاكمل املنيج من عذاب اهلل املوصل إىل رضاه.
• يؤمن باهلل  :أي :أنه اذلي خلقه ،وبأنه هو املستحق للعبادة.
• ويؤمن بايلوم اآلخر  :أي :أنه سيجازى فيه بعمله.
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• فليقل خريا  :اكإلبالغ عن اهلل وعن رسوهل ،وتعليم اخلري واألمر باملعروف عن علم وحلم ،وانلِه عن املنكر عن علم ورفق ،واإلصالح بني
انلاس ،والقول احلسن هلم.
• يلصمت  :ليسكت.
• فليكرم جاره  :أي :املجاور هل ،باإلحسان إيله وكف األذى عنه ،وحتمل ما يصدر منه ،والبرش يف وجهه ،وغري ذلك من وجوه اإلكرام.
• فليكرم ضيفه  :بالبرش يف وجهه ،وطيب احلديث معه ،وإحضار املتيرس.والضيف :هو القادم ىلع القوم انلازل بهم ،سواء غنيا أو فقريا.

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

اتلحذير من آفات اللسان ،وأن ىلع املرء أن يتفكر فيما يريد أن يتلكم به.
وجوب السكوت إال يف اخلري.
تعريف حق اجلار ،واحلث ىلع حفظ جواره وإكرامه.
األمر بإكرام الضيف ،وهو من آداب اإلسالم وخلق انلبيني.
دين اإلسالم دين األلفة واتلقارب واتلعارف ِبالف غريه.
اإليمان باهلل وايلوم اآلخر أصل للك خري ،ويبعث ىلع املراقبة واخلوف والرجاء ،ويتضمن املبدأ واملعاد ،وأقوى ابلواعث ىلع االمتثال.
الالكم فيه خري ،ورش ،وما ليس ِبري ،وال رش يف نفسه.
أن هذه اخلصال من شعب اإليمان ومن اآلداب السامية.
أن األعمال داخلة يف اإليمان.
أن اإليمان يزيد وينقص.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.
رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.
األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ه
ه
من كف غضبه ،كف اهلل عنه عذابه

ر
ر
ً
مرفواع« :من كف غضبه ،كف اهلل عنه عذابه».
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه-

درجة احلديث :حسن.

تنبيه:

اكن الشيخ األبلاين قد ضعفه يف بعض كتبه ثم حسنه يف السلسلة الصحيحة.

املعىن اإلمجايل:

ّ
َ
احلديث ديلل ىلع فضل من كف غضبه عند حدوث أسبابه ودواعيه ،ومن َعه من االسرتسال إىل طلب االنتقام ،وأن من فعل
هذا اكن هل أجر عظيم من جنس عمله ،وهو أن اهلل -تعاىل -يكف عنه عذابه يوم القيامة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات  -انلار.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو يعىل ،والطرباين يف األوسط.
مصدر منت احلديث :مسند أيب يعىل.

معاين املفردات:

ر
• كف َ :منَ َع.

فوائد احلديث:

 .1فضل من كف غضبه.
 .2وصف اهلل -تعاىل -بالكف ،وهو من صفاته اليت تعين املنع.

املصادر واملراجع:

مسند أيب يعىل ،املؤلف :أبو يعىل أمحد بن يلع املوصيل ،املحقق :حسني سليم أسد ،انلارش :دار املأمون للرتاث  -دمشق ،الطبعة :األوىل 1404 ،ـه–
1984م.
املعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين ،انلارش :دار احلرمني –
القاهرة.
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
توض ُ
ُ
ّ
َ
يح األحاكمِ ِمن بلوغ المرام ،املؤلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
ِ
منحة العالم ،للشيخ عبداهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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ً
ً
من لزم االستغفار جعل اهلل هل من ُك ضيق خمرجا ،ومن ُك هم فرجا ،ورزقه من حيث ال حيتسب

َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من ل ِز َم االستغفار جعل
َُ
خمرجا ،ومن لك َه ٍّم ً
ً
فرجاَ ،و َر َزقه من حيث ال حيتسب».
يق
اهلل هل من لك ِض ٍ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث فضيلة املداومة ىلع االستغفار ،بأن املداوم ىلع االستغفار ييرس اهلل هل

لك عسري ،ويفرج هل همومه ،ويرزقه من حيث ال يظن أن الرزق يأتيه.
ً
وهذا احلديث ضعيف ،لكن من األدلة اثلابتة يف معناه قوهل تعاىل( :فقلت استغفروا ربكم إنه اكن غفارا يرسل السماء
ً
ً
أنهارا).
جنات وجيعل لكم
مدرارا ويمددكم بأموال وبنني وجيعل لكم
عليكم
ٍ

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• ل ِز َم االستغفار  :أي :أكرث من االستغفار وداوم عليه.
يق خمرجا  :أي من لك شدة سبيال للنجاة ،وذلك بأن يلطف به وحيميه.
• من لك ِض ٍ
َ
• ومن لك ه ٍّم فرجا  :أي :ومن لك حزن ما يزيل عنه سببه ،ويفتح هل سببا للنجاة والرسور.
• من حيث ال حيتسب  :يأتيه الفوز من حيث ال يتوقع وال ينتظر؛ فتكون املفاجأة سارة أكرث.
فوائد احلديث:
 .1فضل املداومة ىلع االستغفار.
 .2نفع االستغفار يعود حبوز مطلوب ادلنيا واآلخرة.

املصادر واملراجع:

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل1412 ،ه1992 ،م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
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َ َ َ َ َ
َ َ ْ َ
ك د ِم ِه
من هجر أخاه سنة فهو كسف ِ

ً
ْ َ
ْ
ْ
َ َ َ
َ ْ َ
َ
جر أخاه َسنة فهو ك َسف ِك د ِم ِه».
احلديث :عن أيب ِخراش َحد َر ِد بن أيب َحد َر ٍد األسل ِِم -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من ه

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من هجر أخاه لغري مقصد رشِع واستمر هجره إياه ُمدة سنة َ
وجبَت عليه العقوبة ،كما أن سفك دمه يُوجب العقوبة وهو
َ ْ
اتلعزير بما يراه القايضً ،
ً
الهجر ملقصد رشِع ،فإن هجر أهل ابلدع والفسوق ينبيغ أن يدوم
وزجرا لغريه ،أما إذا اكن
رداع هل

ىلع مرور الزمان ما لم تظهر منهم توبة ورجوع إىل احلق.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اخلالف
ْ َ
ْ
ْ
األسل ِِم -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو ِخراش َحد َر ِد بن أيب َحد َر ٍد
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ َ
• ك َسف ِك د ِمه  :كإراقته.

فوائد احلديث:

 .1فيه بيان حق املسلم ىلع أخيه املسلم.
َ ْ
َ ْ
َ ْ
َ
َ
ُ
ً
الهجر ،وتمثيله بالقاتل؛ ألن الهجر قتل معنوي ال يقل سوءا عن القتل املحسوس.
 .2بيان عظم إثم

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
سلسلة األحاديث الصحيحة  ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين  ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل" ،ملكتبة املعارف".

الرقم املوحد)8885( :

142

من وقاه اهلل رش ما بني حلييه ،ورش ما بني رجليه دخل اجلنة

َ ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من وقاه اهلل رش ما بني حلْيَي ِه،
ورش ما بني رجليه دخل اجلنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من حفظه اهلل -عز وجل -من اتللكم بما يغضب اهلل -تعاىل ،-ومن الوقوع يف الزنا؛ فقد جنا ودخل اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• وقاه  :أي محاه وحفظه.
• ما بني حلييه  :هما العظمان يف جانيب الفم ،واملراد بما بينهما :اللسان.
• ما بني رجليه  :يعين ْ
الفرج ،وهو كناية عن الزنا.
فوائد احلديث:
.1

حفظ اللسان والفرج من الوقوع يف احلرام سبيل دلخول اجلنة.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
 كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت،بلنان ،الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
 تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407،ه. -صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األبلاين ،دار املكتب اإلساليم -بريوت بلنان.
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من حيرم الرفق ،حيرم اخلري لكه

ُ َ َْ َ ر
َ
ُ ُ
ّ
ُْ
َ ر
ُ
سمعت َر ُسول اَّلل َ -صىل اهلل علي ِه
احلديث :عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال:
وسلم -يقول« :من حي َرمِ
ِّ ْ ُ ْ
الرف َق ،حي َرمِ اخلري لكه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديث حث ىلع الرفق يف مجيع األمور ،وأن من ترصف بالعنف والشدة فإنه حيرم اخلري فيما فعل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرب والصلة.
راوي احلديث :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم بدون قوهل( :لكه) فِه عند أيب داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من حيرم  :من احلرمان وهو املنع من اليشء.
• الرفق  :اتلمهل يف األمر واتلأين فيه ،فيحرمه فال يوفق هل ،بل يكون فيه العنف والشدة.
• حيرم اخلري لكه  :خيرس لك اخلري انلاشئ عن الرفق.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن اهلل يُعطي ىلع الرفق ويثيب عليه.
من حرم الرفق حرم اخلري العميم.
أن الرفق به انتظام خري ادلارين واتساع أمرهما ،ويف العنف ضد ذلك.
إن احلرمان من اخلري من أشد أسايلب الرتهيب.
أنه ينبيغ لإلنسان اذلي يريد اخلري أن يكون دائما رفيقا حىت ينال اخلري.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،حتقيق خليل مأمون شيحا  -دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة1425 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -بلنان ،الطبعة االوىل1415 ،ه 1994 -م.
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من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن هل اجلنة

ً
َ ْ
احلديث :عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :من يضمن يل ما بني حلْيَي ِه وما بني رجليه أضمن هل اجلنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أمرين يستطيع املسلم إذا ما الَتم بهما أن يدخل اجلنة اليت وعد اهلل عباده املتقني،
وهذان األمران هما حفظ اللسان من اتللكم بما يغضب اهلل -تعاىل ،-واألمر اثلاين حفظ الفرج من الوقوع يف الزنا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يضمن  :يلَتم باحلفظ.
• ما بني حلييه  :هما العظمان يف جانيب الفم ،واملراد بما بينهما :اللسان.
• ما بني رجليه  :يعين ْ
الفرج ،وهو كناية عن الزنا.
فوائد احلديث:
 .1حفظ اللسان والفرج من الوقوع يف احلرام سبيل دلخول اجلنة.
 .2أن أكرث أسباب دخول انلار عدم حفظ ما بني الفرج واللسان.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.-إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،املطبعة الكربى األمريية ،مرص -الطبعة :السابعة1323 ،ه.
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ْ
ه َْ َ ُ ْ َُْ َْ َ
َ َ َ ُ ُ
َْ ََْ
َ ْ ُْ
َ
الث ،أو أرب ٍع
ر
احل
س
ب
ل
ن
ع
اهلل
ول
نَه رس
ِ
ني ،أو ث ٍ
ير إال مو ِضع أصبع ِ
ِ ِ

َر َُ َ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« -نىه عن ُ ُ
وس احل َ
ير إال
ر
بل
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن رس
ِ
ِ ِ
َّ ر َ َ
ََ
ُ َْ
ُ ْ ْ
ورف َع نلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أصبُ َعي ِه :السبابة ،والوسطى».
هكذا،
ُ
َْ َ ُ ْ َُْ
ْ
َ
أربع».
ني ،أو
ثالث ،أو ٍ
ٍ
ير إال مو ِضع أصبع ِ
وملسلم «نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن لبس ِاحل ِر ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه اذلكور عن لبس احلرير إال ما استثين ،واملستثىن يف احلديث املتفق عليه أصبعني،
ويف رواية مسلم أو ثالث أو أربع ،فيؤخذ باألكرث؛ فال بأس من مقدار أربعة أصابع من احلرير يف اللباس.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
بن ر
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َن َىه َع ْن ُ ُبل ِ ْ َ
ير  :نىه عن لبسه.
وس احل ِر ِ

فوائد احلديث:

 .1يؤخذ من احلديث حتريم لبس احلرير ىلع اذلكور من أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -إال ما استثين.
 .2فيه استثناء قدر اإلصبعني أو اثلالث أو األربع ،إذا اكن ً
تابعا لغريه ،أما املنفرد ،فال حيل منه ،قليله وال كثريه كخيط مسبحة ،أو ساعة أو حنو
ذلك.

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 -4تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
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ُ
َ َ
َْ
ر
َ ْ ُْ َ َ ْ
نَه رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -أن يِّشب مِن ِيف السقاءِ أو ال ِقرب ِة

ُ
َ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أَ ْن ي ُ ْ َ
رش َب
احلديث :عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهم -قاال :نىه
ِ
م ْن يف ِّ
السقا ِء أو ال ِق ْر َب ِة.
ِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ُ
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الرشب من فم السقاء من أجل ما خياف من أذى ،عىس أن يكون فيه ما ال يراه
الشارب حىت يدخل يف جوفه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري
حديث ابن عباس ريض اهلل عنهما:متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ ُ
• ِّ
السقاء  :ما يوضع فيه املاء ،واكن ي رتخذ من جدل.
• القربة  :واعء يوضع فيه املاء مثل السقاء ،وقد يكون كبريا أو صغريا ،بينما يغلب السقاء يف الصغري.

فوائد احلديث:

 .1انلِه عن الرشب من فم القربة أو السقاء.
 .2انلِه خاص بمن بارش بفمه باطن السقاء ،أما من صب من القربة داخل إناء ثم رشب؛ فال بأس.
 .3األواين الكبرية احلديثة املصنوعة من مواد أخرى مثل جالون املاء سعة  3لرت والعصري باحلجم العائيل كذلك ال يرشب من فتحتها مبارشة؛ ألنه
قد يقذره ىلع غريه وقد يكون فيها يشء صغري مؤذ ال يراه الشارب.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.
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َ ُّ
ُ َ
ن ِهينا عن اتلهَكف

ر َ ُّ
ُ
اتللكف.
احلديث :عن عمر -ريض اهلل عنه -قال :ن ِهيَنا عن

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب عمر -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث :أنهم "نهوا عن ر
اتللكف" وانلايه هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن
الصحايب إذا قال" :نهينا" فإن هذا هل حكم الرفع يعين كأنه قال :نهانا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اتللكف.

واتللكف :هو لك فعل وقول حياول صاحبه الظهور به أمام اآلخرين وليس فيه .

فمثال القول :كرثة السؤال ،وابلحث عن األشياء الغامضة اليت ال جيب ابلحث عنها ،واألخذ بظاهر الرشيعة وقبول ما أتت
ََ ً َ
ر
(وفا ِك َهة َوأبًّا) ،فقال :هذه الفاكهة
ظهره أربع رقاع ،فقرأ
أنس -ريض اهلل عنه -قال :كنا عند عمر وعليه
ٍ
به ،وعن ٍ
قميص يف ِ
َ
ّ
قد عرفناها ،فما األب؟ ثم قال" :قد نهينا عن اتللكف".
والفعل :كأن يزنل به َضيف فيتلكف هل بما يَشق عليه ،بل وربما حيمله ذلك ىلع االستدانة وقد ال جيد هلذا ادلين وفاء ،فيلحق
بنفسه الَضر يف ادلنيا واآلخرة.

ً
فعىل املسلم أن ال يتلكف يف األمور ،بل جيعل األمور وسطا كما اكن حاهل -صىل اهلل عليه وسلم -ال يُمسك موجودا وال يتلكف
ً
معدوما.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلِه عن اتللكف.
بن ر
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتللكف  :حماولة الظهور بمظهر غري حقييق ،أو هو لك فعل أو قول حياول صاحبه اتلجمل به أمام اآلخرين ،وال مصلحة فيه ،وهو مَض
بالعقل أو ابلدن ،أو ِّ
ادلين.

فوائد احلديث:
.1

ِّ
ِّ
انلِه عن ر
اتللكف واحلَث ىلع ابلُعد عنه يف لك يشء.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت 1379 ،ه
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود
حممد الطنايح
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  -الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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ُ
ُ
ََْ َُْ ٌ
ٌ
كثري من انلاس :الصحة ،والفراغ
ان مغبون فيهما
ن ِعمت ِ

ََْ َ ُْ ٌ
ون فيهما ٌ
كثري
ان مغب
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :نِعمت ِ
ُ
ُ
من انلاس :الصحة ،والفراغ».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نعمتان من نعم اهلل ىلع اإلنسان ال يعرف قيمتهما ،وخيرس فيهما أشد اخلسارة ،وهما صحة ابلدن وفراغ الوقت؛ فإن اإلنسان
ال يتفرغ للطاعة إال إذا اكن مكفيا صحيح ابلدن ،فقد يكون مستغنيا ،وال يكون صحيحا ،وقد يكون صحيحا وال

يكون مستغنيا ،فال يكون متفرَغ للعلم والعمل؛ لشغله بالكسب ،فمن حصل هل األمران وكسل عن الطاعة فهو املغبون،

أي :اخلارس يف اتلجارة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نعمتان  :انلعمة :احلالة احلسنة اليت يكون عليها اإلنسان.
• مغبون  :الغنب :هو الرشاء بأضعاف اثلمن ،أو ابليع بأقل من اثلمن ،واملراد هنا اخلسارة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ر
تشبيه امللكف باتلاجر ،والصحة والفراغ برأس املال؛ فمن أحسن استخدام رأس ماهل نال وربح ،ومن ضيعه خرس وندم.
احلرص ىلع االستفادة من الصحة والفراغ للتقرب إىل اهلل -عز وجل ،-وفعل اخلريات قبل فواتهما.
ِّ
كثري من انلاس ال يُقدرون هذه انلعمة؛ فيضيعون أوقاتهم بما ال فائدة فيه ،ويفنون أجسامهم بما يَضهم ،واإلسالم حريص ىلع الوقت وسالمة
ابلدن.
ادلنيا مزرعة اآلخرة؛ فينبيغ الَتود باتلقوى واستغالل نعمة اهلل يف طاعة اهلل -تعاىل.-
شكر نعم اهلل يكون باستخدامها يف طاعة اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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نُض اهلل امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه

َ ر َ ُ ْ ً
اهلل ام َرأ َس ِمع
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :نَض
َ َُ َُ ر َُر ْ َ
ر
َ رَُ
أوىع ِمن َسا ِم ٍع».
ِمنا شيئا ،فبَلغه كما س ِمعه ،فرب مبل ٍغ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

داع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث لإلنسان اذلي يسمع حديثا عنه -صىل اهلل عليه وسلم -فيبلغه كما سمعه
من غري زيادة وال نقص أن حيسن اهلل -تعاىل -وجهه يوم القيامة ،ثم علل ذلك بأنه "رب مبلغ أوىع من سامع"؛ ألن اإلنسان
ر
ً
ربما يسمع احلديث ويبلغه فيكون املبلغ أفقه وأفهم وأشد عمال من اإلنسان اذلي سمعه وأداه ،وهذا كما قال انليب -صىل
ً
اهلل عليه وسلم -معلوم جتد مثال من العلماء من هو راوية يروي احلديث حيفظه ويؤديه ،لكنه ال يعرف معناه فيبلغه إىل
ً
شخص آخر من العلماء يعرف املعىن ويفهمه ويستنتج من أحاديث الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أحاكما كثرية فينفع

انلاس.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ّ
نَض اهلل امرأً  :داعء هل باحلسن ،واملراد ّ
حسن اهلل خلقه.
ً
• شيئا  :من العلم.
ً
ً
• أوىع  :أكرث حفظا وفهما.

فوائد احلديث:

 .1فضل العلم واحلث عليه.
 .2احلث ىلع تبليغ العلم ،وتعليم انلاس اخلري.
 .3األمانة يف نقل العلم ،واالحتياط يف حفظه وفهمه.
 .4فهوم انلاس متفاوتة ،فرب مبلغ أوىع من سامع ،ورب حامل فقه ليس بفقيه.

املصادر واملراجع:

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي1418 -ه. اجلامع الصحيح -وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ُ
َْ َ
ْ َ
اث األس ِقي ِة
نَه رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -عن اختِن ِ

ُ
َْ
ْ َ
ُ ْ ِّ
اث األس ِقيَ ِة.
احلديث :عن أيب
ٍ
سعيد اخلد ِري -ريض اهلل عنه -قال :نىه رسول ا ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخ ِتن ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تكرس أفواه األسقية وتثىن ،ثم يرشب منها؛ ألنه قد يكون فيها أشياء مؤذية ،فتدخل

إىل بطنه فيتَضر بها.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• اختناث األسقية  :أي :أن تثىن أفواهها ويرشب منها.
ُر َ ُ
• األسقية  :مجع سقاء ،وهو ما يوضع فيه املاء ،واكن يتخذ من جدل.

فوائد احلديث:

 .1كراهة الرشب من فم اإلناء اذلي ال يُرى ما يف داخله ،خشية وجود يشء يؤذيه فيه ،فينساب إىل بطنه ويتَضر به.
 .2انلِه عن كرس أفواه األسقية ،والرشب منها.
 .3احلفاظ ىلع سالمة املسلم.
 .4األوعية احلديثة الكبرية ،مثل جالون املاء اذلي سعته  3لرت فأكرث وجالون العصائر باحلجم العائيل كذلك ال يرشب من فتحتها ألنه يقذره ىلع
غريه ،وألنه قد يكون فيها يشء صغري مؤذ ال يراه الشارب.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتنفس يف اإلناء ،أو ينفخ فيه

ْ ََر
َُْ َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُتنف َس يف اإلناء ،أو ينفخ
فيه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه بيان أدب من آداب األكل والرشب ،وهو انلِه عن اتلنفس وانلفخ يف اإلناء اذلي يؤَك أو يرشب منه ،فأما
ر
انلِه عن اتلنفس يف اإلناء فلما يف ذلك من املضار :كتقذير اإلناء؛ والرشاب ىلع الشارب ،بعد املتنفس ،كما أنه يتنفس
ُ
ُ ُّ
فربما ر
ويرشب يف آن واحد ،ر
سبب هل االختناق ،فالرشب -كما جاء يف السنة -من ثالثة أنفاس خارج اإلناء أمرأ ،وأذل ،وأهنأ،
ٍ
ً
ويف هذا احلديث أيضا انلِه عن انلفخ يف الطعام والرشاب ألي سبب كسخونة ،أو إلزالة يشء؛ وذلك محاية للطعام والرشاب؛
ئلال يتقذر به من الزباق ،أو أثر راحئة كريهة تعلق باملاء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :باب الويلمة يف انلاكح.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• يتنفس  :اتلنفس إدخال انلفس إىل الرئتني ،وإخراجه منهما.
• ينفخ  :انلفخ :إخراج الريح من الفم.
فوائد احلديث:

ر
انلِه عن اتلنفس يف اإلناء؛ ملا يف ذلك من املضار واملفاسد ،والسنة اتلنفس خارج اإلناء.
.1
 .2انلِه عن انلفخ يف الطعام والرشاب؛ ئلال يتقذر به من الزباق أو أثر راحئة كريهة تعلق باملاء.
 .3أن السنة ملن أراد أن يتنفس أثناء رشبه أن يفصل اإلناء عن فمه ،حبيث يتنفس خارجه.
 .4أن الرشيعة شاملة اكملة ،ضبطت مجيع اتلرصفات واألفعال باألحاكم واآلداب املناسبة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد
ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـهـ  1431ه
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار
العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
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نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو

ً
َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع :نىه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن ي ُ َساف َر بالقرآن إىل
أرض العدو.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أخذ القرآن والسفر به إىل بالد الكفر اذلين ال يدينون باالسالم فيكون عرضة
لالمتهان هناك ،وإذا غلب ىلع الظن السالمة من ذلك جاز.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب اجلهاد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1وجوب تعظيم كتاب اهلل وعدم تعريضه ألماكن اتلهلكة واالستهانة.
 .2حتريم السفر بالقرآن إىل بالد األعداء إذا خيف أو غلب ىلع الظن وقوعه يف أيديهم ،وذلك ئلال يتمكنوا من القرآن فيهينوه ،وجيوز محله إىل
بالدهم؛ للبالغ وإقامة احلجة عليهم ،وللتحفظ واتلفهم ألحاكمه عند احلاجة إذا اكن للمسلمني قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من
العهود واملواثيق وحنو ذلك مما يكفل حفظه ويرىج معه اتلمكن من االنتفاع به يف ابلالغ واحلفظ وادلراسة.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 -فتاوى اللجنة ادلائمة :اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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ه ُْ ُ ْ َ َ ً
َْ َ َ َ ُْْ َََْ
َ
َ َ َ َ
يفا ،فهو َي ْهوي يف انله
ج ٌر ُر ِ َ
ار اآلن حىت انتَه إىل قع ِرها فس ِمعتم َوجبتها
ر
خ
ني
ع
سب
ذ
ن
م
ار
انل
يف
به
يم
هذا ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َْ
ْ
ْ ً
ُر
هلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -إذ َس ِم َع َوجبَة ،فقال« :هل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع
رسول ا ِ
ِ
ر ُُْ ْ َ َ ً
َ
َْ ُ َ
ورسوهل أَ ْعلَ ُم .قالَ « :ه َذا َح َج ٌر ُ
ُُ
ون ما َه َذا؟» قُلْنَاُ :
يفا ،فهو َي ْهوي يف ر
َ
ار اآلن
انل
ر
خ
ني
ع
سب
ذ
ن
م
ار
انل
يف
به
يم
ر
اهلل
تدر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ َ ُْْ َ ْ
َ
َ
َ
حىت انتىه إىل قع ِرها فس ِمعتم وجبتها».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فسمعوا سقطة ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-هل تدرون ما هذا؟
فقالوا :اهلل ورسوهل أعلم .فقال :هذا صوت حجر ُريم به يف انلار من سبعني اعما ،فهو يزنل يف انلار اآلن حني انتىه إىل قعرها؛
فسمعتم صوت اضطراب انلار من نزول احلجر إيلها.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان بايلوم اآلخر  -الرقاق (اخلوف).
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:
• وجبة  :سقطة.
• خريفا  :اعما.
• يهوي  :أي :يزنل.
• قعرها  :القعر من لك يشء :منتىه عمقه.
• وجبتها  :صوت اضطراب انلار من نزول احلجر إيلها.
فوائد احلديث:

 .1عمق جهنم ،وهذا يقتيض شدة عذابها ،وهو يستدِع اخلوف منها.
 .2كرامة الصحابة يف سماعهم لصوت السقطة.
 .3استحباب إسناد العلم إىل اهلل تعاىل فيما ال علم لإلنسان به.
 .4إثارة املعلم االهتمام واالنتباه قبل ابليان؛ يلكون أدىع إىل اإلفهام.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب  -بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه.
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ُ
ه
َ ه َ ََ ْ
َ َ ْ
َُْْ ْ
َُْْ ْ
رشا ،ف َوجبت هل انلهار ،أنتم شهداء اهلل يف األرض
هذا أثنيتم عليه خريا ،ف َوجبت هل اجلنة ،وهذا أثنيتم عليه

ً
ْ
َ ُّ َ َ َ َ ْ َ
از ٍة ،فأثن ْوا عليها خريا ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-و َجبَت»
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :مروا جبن
ً
َ ََ ْ
ََْ
ثم َم ُّروا بأخرى ،فأثن ْوا عليها رشا ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-وجبت» ،فقال عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
ً َ ََ ْ
ََْْ
ً َ ْ
ََْْ
ْ
ت هل انلار ،أنتم ُش َه َد ُ
اء اهلل يف
فو َجبَت هل اجلنة ،وهذا أثنيتُم عليه رشا ،فوجب
 :ما َو َجبَت؟ فقال« :هذا أثنيتُ ْم عليه خريا،
األرض».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن بعض الصحابة َم ُّروا ىلع جنازة فشهدوا هلا باخلري واالستقامة ىلع رشيعة اهلل ،فلما سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ثناءهم عليها قال -صىل اهلل عليه وسلمَ :-
"وجبَت" ،ثم مروا جبنازة أخرى ،فشهدوا عليها بالسوء ،فقال انليب -صىل اهلل عليه
وجبَ ْ
ت .فقال عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-ما معىنَ :
وسلمَ :-
"وجبت" يف املوضعني؟ فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إن من
ر
اجلنة ،ومن َشه ْدتم عليه بالسوء ،فهذا َو َج ْ
َشه ْدتم هل باخلري والصالح واالستقامة ،فهذا َو َج ْ
بت هل انلار ،ولعله اكن
بت هل
ِ
ِ
ً
مشهورا بنفاق وحنوه.

ثم أخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من شهد هل أهل الصدق والفضل والصالح من استحقاقه اجلنة أو انلار يكون كذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• وجبت  :أي ثبت ما قيل عنه واستحق عليه اجلزاء.
فوائد احلديث:
.1

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

ً
جواز اثلناء ىلع امليت؛ ألن فيه شهادة هل عند اهلل -تعاىلِ ،-بالف اليح ،فإنه قد يكون سببا يف الرياء أو الكرب ،وغري ذلك من أمراض
انلفوس.
ُ
المعترب يف مثل هذه الشهادة أهل الفضل والصدق دون غريهم من الفسقة واملنافقني ،فإن شهادتهم مرودة عليهم.
بيان فضيلة هذه األمة ،فهم شهداء اهلل يف األرض.
جواز ذكر َ
المرء بما فيه من َخري أو َ ٍّ
رش وال يكون ذلك من ال ِغيبة.
ٍ
جواز الشهادة قبل االستشهاد ،وقبوهلا قبل االستفصال.
جواز السؤال حال وجود اإلشاكل يف الكم املتلكم.
َ ر ْ
فضيلة عمر -ريض اهلل عنه ،-فإنه بادر بسؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما أشلك عليه.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش1418 :ه1997 -م.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة:
األوىل1432 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف
ابلاز -مكة املكرمة -الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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هذا َخ ٌ
ري من مِلءِ األرض مثل هذا

ٌ
احلديث :عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه -قالَ :م رر رجل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال لرجل
َ
ُْ َ
َ
َ
َ
ٌ
جالس« :ما رأيُك يف هذا؟» ،فقال :رجل من أرشاف انلاس ،هذا واهلل َح ِر ٌّي إن خطب أن ينك َح ،وإن شفع أن
عنده
ر ٌ
َُ ر َ َ
ُ
يشفع ،فسكت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثم مر رجل آخر ،فقال هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما رأيك
ُْ َ
ٌ
َ ر
َ َ
َ
يف هذا؟» فقال :يا رسول اهلل ،هذا رجل من فقراء املسلمني ،هذا َح ِر ٌّي إن خطب أن ال ينك َح ،وإن شف َع أن ال يُشف َع،
وإن قال أن ال يُسمع لقوهل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-هذا َخ ٌ
ري من ِمل ِء األرض مثل هذا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث  :ر
مر بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجالن ،أحدهما :من أرشاف القوم ،وممن هل لكمة فيهم ،وممن جياب إذا

خطب ،ويسمع إذا قال ،واثلاين بالعكس ،رجل من ضعفاء املسلمني ليس هل قيمة ،إن خطب فال جياب ،وإن شفع فال يشفع،

وإن قال فال يسمع.

فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-هذا خري من ِملء األرض مثل هذا) أي :خري عند اهلل -عز وجل -من ِملء األرض من

مثل هذا الرجل اذلي هل رشف وجاه يف قومه؛ ألن اهلل -سبحانه وتعاىل -ال ينظر إىل الرشف ،واجلاه ،والنسب ،واملال ،والصورة،
واللباس ،واملركوب ،واملسكون ،وإنما ينظر إىل القلب والعمل ،ويف احلديث( :إن اهلل ال ينظر إىل صوركم ،وال إىل أموالكم،

ولكن إنما ينظر إىل قلوبكم وإىل أعمالكم) ،رواه مسلم.
ً
ً
ً
ً
فإذا صلح القلب فيما بينه وبني اهلل -عز وجل ،-وأناب إىل اهلل ،وصار ذاكرا هلل -تعاىل -خائفا منه ،خمبتا إيله ،اعمال بما

يريض اهلل -عز وجل ،-فهذا هو الكريم عند اهلل ،وهذا هو الوجيه عنده ،وهذا هو اذلي لو أقسم ىلع اهلل ألبره.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مر رجل  :قيل لعله األقرع بن حابس أو عيينة بن حصن ،والرجل اآلخر قيل :هو مجيل بن رساقة الغفاري.
• حري  :حقيق وجدير.
• شفع  :الشفاعة :اتلوسط التلماس العفو أو اتلخفيف من العقوبة من غري ديلل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

احلث ىلع عدم االستهانة بالفقراء واملستورين ،فرب أشعث أغرب خري من ِملء األرض من األثرياء وأصحاب املظاهر.
اتلفاضل بني انلاس باتلقوى ،قال -تعاىل( :-إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم).
الرتغيب يف إنكاح الصاحلني والصاحلات ،ولو اكنوا فقراء؛ ألنهم األكفاء يف ادلين.
إن السيادة ملجرد حيازة ادلنيا ال أثر هل يف املجتمع اإلساليم ،ومن فاته حظه من ادلنيا أمكنه االستعاضة عنه باألعمال الصاحلة واتلقوى.
جواز استفتاح العالم جلسته بسؤال تالميذه.
اهلل ال ينظر إىل صور انلاس وأمواهلم وأحسابهم وأنسابهم.
الرتغيب يف إنكاح الصاحلني والصاحلات؛ ألنهم أكفاء يف ادلين واخللق.
ال قيمة للعرف السائد اذلي خيالف الرشع.
ً
اتللكم ىلع من لم يكن حارضا يلعلم انلاس أمره ،أو يلحذروا رشه ،ال يعد من الغيبة املحرمة.
فيه أن الرجل قد يكون ذا مزنلة اعيلة يف ادلنيا ،ولكنه ليس هل قدر عند اهلل ،وقد يكون يف ادلنيا ذا مرتبة منحطة وليس هل قيمة عند
انلاس وهو عند اهلل خري من كثري ممن سواه.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت
الطبعة األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3880( :
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هذه رمحة جعلها اهلل -تعاىل -يف قلوب عباده ،وإنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء
احلديث :عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما -قالُ :رفع إىل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -ابن ابنته وهو يف

املوت ،ففاضت عينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال هل سعد :ما هذا يا رسول اهلل؟! قال« :هذه رمحة جعلها اهلل

-تعاىل -يف قلوب عباده ،وإنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حبب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن إحدى بنات الرسول صىل اهلل عليه وسلم أرسلت
أخرب أسامة بن زيد اذلي اكن يلقب ِ
ُ
إيله رسوال ،تقول هل إن ابنها قد احتَض ،أي :حَضه املوت .وأنها تطلب من انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حيَض ،فبلغ الرسول
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم(( :مرها فلتصرب وتلحتسب ،فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى،
وَك يشء عنده بأجل مسىم)) :أمر انليب عليه الصالة والسالم الرجل اذلي أرسلته ابنته أن يأمر ابنته -أم هذا الصيب -بهذه

اللكمات:

قوهل(( :فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى)) هذه اجلملة عظيمة؛ إذا اكن اليشء لكه هلل ،إن أخذ منك شيئا فهو ملكه ،وإن أعطاك
شيئا فهو ملكه ،فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟

وهلذا يسن لإلنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول ((إنا هلل وإنا إيله راجعون)) يعين :حنن ملك هلل يفعل بنا ما يشاء ،وكذلك

ما حنبه إذا أخذه من بني أيدينا فهو هل -عز وجل -هل ما أخذ وهل ما أعطى ،حىت اذلي يعطيك أنت ال تملكه ،هو هلل ،وهلذا

ال يمكن أن تترصف فيما أعطاك اهلل إال ىلع الوجه اذلي أذن لك فيه؛ وهذا ديلل ىلع أن ملكنا ملا يعطينا اهلل ملك مؤقت.
قوهل(( :بأجل مسىم)) أيُ :م ر
عني ،فإذا أيقنت بهذا؛ إن هلل ما أخذ وهل ما أعطي ،وَك يشء عنده بأجل مسِم؛ اقتنعت .وهذه
اجلملة األخرية تعين أن اإلنسان ال يمكن أن يغري املكتوب املؤجل ال بتقديم وال بتأخري ،كما قال اهلل( :للك أمة أجل إذا

جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون) (يونس :من اآلية )49فال فائدة من اجلزع والتسخط؛ ألنه وإن جزعت أو

تسخطت لن تغري شيئا من املقدور.

ثم إن الرسول أبلغ بنت انليب صىل اهلل عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها ،ولكنها أرسلت إيله تطلب أن حيَض ،فقام عليه

الصالة والسالم هو ومجاعة من أصحابه ،فوصل إيلها ،فرفع إيله الصيب ونفسه تتقعقع؛ أي تضطرب ،تصعد وتزنل ،فبىك

الرسول عليه الصالة والسالم ودمعت عيناه .فقال سعد بن عبادة واكن معه -هو سيد اخلزرج :-ما هذا؟ ظن أن الرسول صيل
اهلل عليه وسلم بكى جزاع ،فقال انليب عليه الصالة والسالم(( :هذه رمحة)) أي بكيت رمحة بالصيب ال جزاع باملقدور ،ثم

قال عليه الصالة والسالم(( :إنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء)) فيف هذا ديلل ىلع جواز ابلاكء رمحة باملصاب.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املرىض  -اتلوحيد  -الطب.
راوي احلديث :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ابن ابنته  :أي :زينب.
• وهو يف املوت  :أي :يف مقدماته.
• ففاضت عيناه  :امتألت عيناه بادلموع حىت سالت ىلع وجهه.
• فقال هل سعد  :هو ابن عبادة –ريض اهلل عنه.-
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• ما هذا يا رسول اهلل  :سؤال عن سبب بكائه وحكمته.
• هذه رمحة  :أي :ابلاكء ىلع امليت من الرمحة والشفقة يف القلب.
• يرحم اهلل من عباده الرمحاء  :إنما يرحم اهلل ِمن عباده َمن يرحم عباده.

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

بيان رمحة ورقة قلب انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز ابلاكء ىلع امليت من غري عويل وال رصاخ؛ ألن ابلاكء مظهر من مظاهر رقة القلب ورمحته.
تراحم العباد فيما بينهم سبب لرمحة اهلل بهم.
جواز استفهام اتلابع من إمامه وشيخه عما يُشلك عليه.
جواز استحضار ذوي الفضل للمحتَض؛ لرجاء داعئهم.
جواز امليش إىل اتلعزية ،والعيادة بغري إذن ِبالف الويلمة.
وجوب الصرب ىلع املصيبة.
جواز تكرار ادلعوة.
تقديم السالم ىلع الالكم.
تسلية من نزلت به املصيبة بما خيفف من ألم مصابه.
عيادة املريض ولو اكن مفضوال أو صبيا من ماكرم األخالق؛ وذللك ينبيغ ىلع أهل الفضل أال يقطعوا انلاس عن فضلهم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية  -بنارس اهلند ،الطبعة  :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6405( :
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هل تنُّصون وترزقون إال بضعفائكم؟

ر
َ ً
ُ ُ
َ ُْ
ر
ُ َ
احلديث :رأى سعد أن هل فضال ىلع َمن دونه ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-هل تن َرصون وت ْر َزقون ِإال
َ ُ
بِ ُض َعفائِكم؟».
ُ َُ
ً ُ
َ ُ
ابغوين ُ
الض َع َفاء؛ فَإنرما تُ َ ُ
رزقون ِب ُض َعفائِكم».
نرصون وت
ِ
عن أيب ادلرداء عويمر -ريض اهلل عنه -مرفواعِ « :
درجة احلديث :صحيحان

املعىن اإلمجايل:

ر
َ
يف هذين احلديثني ما يدل ىلع أن الضعفاء سبب للنرص ،وسبب للرزق يف األمة ،فإذا َح رن عليهم اإلنسان وع َطف عليهم
ً
ً
ر َ
ر
وآتاهم مما آتاه اهلل -عز وجل-؛ اكن ذلك سببا للنرص ىلع األعداء ،واكن سببا للرزق؛ ألن اهلل -تعاىل -أخرب أنه ِإذا أنفق
ُ
ُ ُ
ر
َ ِّ
فإن اهلل -تعاىل -خي ِلفها عليه .قال اهلل -تعاىل( :-وما أنفقتم من يشء فهو خيلفه وهو خري الرازقني) ،خيلفه:
اإلنسان لربه نفقة ِ
ََ
أي يأيت ِبل ِفه وبدهل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
ر
راوي احلديث :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
ر َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
أبو
اتلخريج :احلديث األول :رواه ابلخاري.
احلديث اثلاين :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• رأى  :ر
ظن.
• سعد  :هو سعد بن أيب وقاص أبو مصعب -ريض اهلل عنه.-
ر َ ً
ُ َ
• أن هل فضال ىلع َمن دونه  :من أصحاب رسول اهلل -ريض اهلل عنهم ،-وهذا بسبب شجاعته أو حنو ذلك.
ُ
وين  :أعينوين ىلع طلب الضعفاء.
• ابغ ِ
فوائد احلديث:

 .1احلض ىلع اتلواضع ومنع الرتفع ىلع اآلخرين.
ّ
ر ر
ُ
ِّ
ّ
َ
ُّ
الضعفاء مصدر خري لألمة؛ ألنهم مع ضعفهم يف أجسامهم ،إال أنهم أقوياء بربهم لقوة إيمانهم وثقتهم بربهم ،وجتردهم عن حظوظ انلفس
.2
وأعراض ادلنيا؛ فذللك إذا َ
دع ُوا اهلل بإخالص استجاب هلم ،واألمة ترزق بسببهم.
 .3حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف تأيلف القلوب وتوجيهها ملا حيبه اهلل ويرضاه.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،ادلمام ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1415 ،ه.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية  1395ه.1975 ،
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل1421 ،ه2001،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.
املجتَب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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َ ْ َ
َ ْ َ َهً
َْ َْ ُ َ َُ ُ
َ
ِ
َواهللِ إين ألستغ ِفر اهلل وأتوب إيل ِه يف ايلوم أكَث من سب ِعني مرة

َ
أل ْستَ ْغف ُر َ
اهلل
هلل إين
ِ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :وا ِ
َ ْ َ ً
وأَتُ ُ
وب إيل ِه يف ايلومِ أَ ْك َ َ
ني َم ررة».
رث من سب ِع

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي غفر اهلل هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر :يقسم أنه يستغفر اهلل ويتوب إيله يف ايلوم أكرث
من سبعني مرة ،واستغفار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته

وتعلقه بذكره -سبحانه ،-واستشعاره عظم حق اهلل -تعاىل -وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه ،وهو من باب الترشيع
لألمة من بعده ،إىل غري ذلك من احلكم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوبة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أستغفر  :أي :أطلب املغفرة ،ويه الصفح عن اذلنب.
• وأتوب إيله  :أي :أعزم ىلع اتلوبة.
فوائد احلديث:

 .1جواز القسم ىلع اليشء تأكيدا هل ،وإن لم يكن عند السامع فيه شك.
 .2حض األمة ىلع اتلوبة واالستغفار اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم -مع كونه معصوما ،وخري اخللق ،وقد غفر
هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،يستغفر اهلل ويتوب إيله يف ايلوم أكرث من سبعني مرة.
 .3اإلكثار من االستغفار واتلوبة؛ فإن العبد ال ينفك عن ذنب أو تقصري.
 .4استغفار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره -سبحانه ،-واستشعاره
عظم حق اهلل -تعاىل -وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه ،وهو من باب الترشيع لألمة من بعده ،إىل غري ذلك من احلكم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418ه.-صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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َْ ٌ ُ ْ ٌَ
ر َْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ
َه َ َ َ ْ َهَ َ َْ ُ َُ
َْ ُ َُه َ
واذلي نفس حمم ٍد بِي ِده ِ ،إين ألرجو أن تكونوا ن ِصف أه ِل اجلن ِة وذل ِك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلِمة

ُ َْ
ُر
َ
أربعني،
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ق رب ٍة حن ًوا من
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع
رسول ا ِ
ِ
ََ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُُ َ َ ْ
َْ
ََ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ر
ر
فقال« :أت ْرضون أن تكونوا ُر ُب َع أه ِل اجلَن ِة؟» قلنا :نعم .قال« :أت ْرض ْون أن تكونوا ثلث أه ِل اجلَن ِة؟» قلنا :نعم ،قال:
ِّ َ
ر َ َ َْ رَ َ ْ ُ ُ
ٌ
َْ
َْ
َْ َ ُ ُ ْ َ َْ
َُ
«واذلي نف ُس حم رم ٍد ِبيَ ِدهِ ،إين أل ْر ُجو أن تكونوا نِصف أه ِل اجلَن ِة وذلِك أن اجلَنة ال يَدخل َها إال نف ٌس ُم ْس ِل َمة ،وما أنتم
ْ رْ َ
ر َْ
َ ر ْ
ْ رْ َْ
َ ر َْ َْ َ
األ ْ َ
يف أَ ْهل ِّ ْ
مح ِر».
دل اثلو ِر
الرش ِك إال اكلشعر ِة
دل اثلو ِر األس َو ِد ،أو اكلشع َر ِة السودا ِء يف ِج ِ
ابليضاء يف ِج ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

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

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

صىل اهلل عليه وسلم -بربه ثم قال :إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة ،وانلصف اآلخر من سائر األمم ،فإن اجلنة ال
يدخلها إال مسلم فال يدخلها اكفر ،وما أن تم يف أهل الرشك من سائر األمم إال اكلشعرة ابليضاء يف اثلور األسود ،أو الشعرة

السوداء يف اثلور األبيض ،والشك من الراوي.

___________________________

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

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

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

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه.
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َْ
ُ ْ ُ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ََ ْ َْ
َ
َ َ َ َ َ ََْ َُ ْ
اء بِقومٍ يذن ِبون ،فيستغ ِف ُرون اهلل تعاىل ،فيغ ِف ُر لهم
واذلي نف ِِس بِي ِده ِ ،لو لم تذن ِبوا ،ذلهب اهلل بِكم ،وج

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :واذلي نفِس بيده ،لو لم تذنبوا ،ذلهب اهلل بكم ،وجاء بقوم
ُْ ُ َ
ون ،فيستغفرون َ
اهلل تعاىل ،فيغفر هلم».
يذنِب

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يقسم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بربه ثم يقول :لو لم تذنبوا ذلهب اهلل بكم وجاء بقوم يستغفرون عقب اذلنب بنية
صادقة وقلب موقن؛ ليك يغفر هلم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يستغفرون اهلل -تعاىل : -أي :يطلبون املغفرة من اهلل.
فوائد احلديث:

 .1بيان فضل اهلل -تعاىل -ىلع عباده بالعفو واملغفرة؛ فعىل املؤمن أن يبادر إىل االستغفار يلغفر اهلل هل.
 .2ليس يف احلديث حتريض ىلع املعصية؛ ولكن فيه تبشري باملغفرة وإزالة لشدة اخلوف وايلأس من انلفوس.
 .3اهلل -تعاىل -حيب اتلوبة واإلنابة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة باحثني  ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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واذلي نفِس بيده ،ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ،وال تؤمنوا حىت َتابوا ،أوال أدلكم ىلع يشء إذا فعلتموه
َتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

َ َْ ُ ُ
َ ر َْ
اذلي نف ِِس بِيَ ِدهِ ،ال تدخلوا
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-و ِ
َ
َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ
َ َ َ ُْ ُ ُ ََ ْ َْ ُ
َ ُْ
ُْ
ر
ر َ َ َ ُ
حتابَبتُم؟ أفشوا السالم بينكم».
اجلَنة َح رىت تؤ ِمنُواَ ،وال تؤ ِمنُوا َح رىت حتَابُوا ،أ َوال أدلكم َىلع يش ٍء إِذا فعلتموه
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
صدر املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم -احلديث بالقسم املفيد للتوكيد ىلع أهمية ما حتمله هذه الوصية انلبوية العظيمة ،واليت
َ
تمسك بها املجتمع املسلم َ
حتمل يف مضمونها األسباب اخلُلقية اليت مىت ر
تماسك بنيانه وق ِو َي.
فقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-التدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا" ىلع ظاهره وإطالقه ،فال يدخل اجلنة إال من مات مؤمنًا وإن لم
يكن اكمل اإليمان فإن مآهل اجلنة ،فهذا هو الظاهر من احلديث.

وأما قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" : -وال تؤمنوا حىت حتابوا" معناه ال يكمل إيمانكم وال يصلح حالكم يف اإليمان إال

باتلحاب.

وأما قوهل " :أفشوا السالم بينكم" ففيه احلث العظيم ىلع إفشاء السالم وبذهل للمسلمني لكهم من عرفت ومن لم تعرف،
والسالم أول أسباب اتلآلف ومفتاح استجالب املودة ،ويف إفشائه تكمن ألفة املسلمني بعضهم بلعض وإظهار شعارهم

املمزي هلم من غريهم من أهل امللل مع ما فيه من رياضة انلفس ولزوم اتلواضع وإعظام حرمات املسلمني.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -األخالق  -ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ر َْ
اذلي نف ِِس ِبيَ ِدهِ  :أقسم تلأكيد األمر وحتقيقه.
•و ِ
ُْ
ُ
• َتؤ ِمنوا  :اإليمان هو :اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
ْ ُ
• أفشوا  :أظهروا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ر
ر
أن دخول اجلنة ال يكون إال باإليمان.
ر
أن اإليمان ال يكمل إال أن حيب املسلم ألخيه ما حيب نلفسه.
إفشاء السالم من أعظم أسباب اتلآلف ،وهو أن تليق السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف.
السالم ال يلىق إال ىلع مسلم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-بينكم".
حرص اإلسالم ىلع تماسك املجتمع ،وتراص بنيانه.
إرشاد العالم جللسائه وأصحابه ملا ينفعهم ويدخلهم اجلنة.
بذل السالم فيه رفع اتلقاطع واتلهاجر والشحناء وفساد ذات ابلني اليت يه احلالقة.
تعليق كمال اإليمان ىلع املحبة يف اهلل لدلاللة ىلع أهميتها.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3361( :

168

واذلي نفِس بيده ،لو تدومون ىلع ما تكونون عندي ،ويف اذلكر ،لصافحتكم املالئكة ىلع فرشكم ويف
طرقكم ،لكن يا حنظلة ساعة وساعة

احلديث :عن أيب ربيع حنظلة بن الربيع األسيدي الاكتب -ريض اهلل عنه -أحد كتاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -قال :لقيين أبو بكر -ريض اهلل عنه -فقال :كيف أنت يا حنظلة؟ قلت :نافق حنظلة! قال :سبحان اهلل ما
َْ َ َ ْ
ُ َ ِّ ُ َ
ني فإذا خرجنا من عند
تقول؟! قلت :نكون عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يذكرنا باجلنة وانلار كأنا رأى ع ٍ
َ َ ْ َ
َ ر َْ
ات نسينا كثريا ،قال أبو بكر -ريض اهلل عنه:-
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اعفسنا األزواج واألوالد والضيع ِ
فواهلل إنا نللىق مثل هذا ،فانطلقت أنا وأبو بكر حىت دخلنا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-فقلت :نافق

حنظلة يا رسول اهلل! فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-وما ذاك؟» قلت :يا رسول اهلل ،نكون عندك تذكرنا
ً
كثريا .فقال رسول اهلل -
بانلار واجلنة كأنا رأي العني فإذا خرجنا من عندك اعفسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينًا
ِّ ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-واذلي نفِس بيده ،لو تدومون ىلع ما تكونون عندي ،ويف اذلكر ،لصافحتكم املالئكة ىلع
فرشكم ويف ُط ُرق ُ
ك ْم ،لكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثالث مرات.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب حنظلة أبا بكر الصديق بأنه يكون ىلع حالة غري احلالة اليت يكون فيها عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وذلك

أنهم اكنوا يف حالة يذكرون اهلل فيها وإذا خالطوا األبناء والنساء وادلنيا تغريت أحواهلم فظن أن هذا نفاق إذ حقيقة انلفاق

إظهار حال غري احلال الىت عليها ابلاطن فلما أخربوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك قال هلم لو تستمرون ىلع احلال اليت
تكونون عليها عندي لسلمت عليهم املالئكة باأليدي وىلع لك أحوالكم ،ولكن ال بد من االعتدال فساعة لربه وساعة

ألهله ودنياه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -املناقب  -اتلوسط.
ُ
راوي احلديث :أبو ربيع حنظلة بن الربيع األسيِّدي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نافق حنظلة  :أي :خاف ىلع نفسه من انلفاق وهو إبطان الكفر وإظهار اإلسالم.
• رأي عني  :أي :كأنا نرى ما يصف بأعيننا.
• اعفسنا  :أي :هلونا مع النساء واألوالد ونسينا ما كنا عليه عند انليب صىل اهلل عليه وسلم ،والعفس يف اللغة الوطء.
• الضيعات  :مجع ضيعة وهو معاش الرجل من حرفة أو مال أو صناعة.
• صافحتكم  :أي :سلمت عليكم املالئكة باأليدي.
• ساعة وساعة  :أي :ساعة ألداء العبودية وساعة للقيام بما حيتاجه اإلنسان ،وليس معىن احلديث أن يفعل يف الساعة اثلانية ما يريد ولو اكن
معصية.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ينبيغ للعبد مراقبة نفسه وجماهدتها وتفقد أحواهلا.
ترغيب العالم يف ترقيق قلوب أصحابه وتذكريهم.
ادلنيا تشغل العبد عن أمر اآلخرة.
قلوب العباد تتغري من حال إىل حال.
اإلسالم دين فطرة وتوسط واعتدال.
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 .6ادلوام ىلع اذلكر واملراقبة وعدم االنقطاع من خواص املالئكة.
 .7ىلع العاقل أن يكون هل سااعت :ساعة يناِج ربه فيها وساعة حياسب فيها نفسه وساعة خيلو فيها حلاجته من مطعم ومرشب.

املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن.
رشح رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن بإرشاف املؤسسة ،ط .1425
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  14اعم
.1987 - 1407
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل مبارك ،دار العاصمة ،ط.2002 - 1423
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،ط 1اعم .1422

الرقم املوحد)5846( :
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َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ً ََ َ ْ ُ ْ َ ً َ ََه ْ ُ ْ ر َ ََ ُ
ََ َ ْ ُ ْ
ُ
حكتم قلِيال وبلكيتم كثِريا ،وما تَلذتم بالنساءِ ىلع الفر ِش ،وخلرجتم إىل
واهللِ لو تعلمون ما أعلم ،لض ِ
ََ َ
ََُْ َ
ُّ ُ َ
ات َتأرون إىل اهللِ تعاىل
الصعد ِ

َ ْ َ
احلديث :عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :إ ِّين أرى ما ال ترون ،أَ رطت السماء ُ
وح رق هلا أن ت ِئ رط ،ما فيها موضع أربع
ِ
ِ
ً
ً
ً
أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هلل -تعاىل -واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال وبلكيتم كثريا ،وما تذلذتم
ُ
ََْ َ
ُّ ُ َ
ات جتأ ُرون إىل اهلل تعاىل».
بالنساء ىلع الف ُر ِش ،وخلرجتم إىل الصعد ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

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

تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

إين أرى  :أي :أبرص وأعلم.
أطت  :صوتت.
جبهته  :اجلبهة :ما بني احلاجبني إىل انلاصية.
لو تعلمون ما أعلم  :من عظم جالل اهلل -تعاىل -وشدة انتقامه ،ومن أمور الغيب اليت أطلعه اهلل عليها.
الصعدات  :الطرقات.
جتأرون  :ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل -تعاىل.-

 .1إن املؤمن بقدر ما يعلم عن اهلل -تعاىل -من عظمة وجالل ،يزداد خوفه من عقابه.
 .2من صفات املؤمن اخلوف واهليبة من اهلل -تعاىل.-
ر
غيب اهلل عن انلاس حقائق اآلخرة؛ يلكون اتللكيف أقوى ،وحيصل اثلواب والعقاب.
.3
 .4املالئكة طائعون هلل ساجدون هل ال يغفلون عن ذكره.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،حتقيق مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه،
1987م.
كنوز رياض الصاحلني ،فريق علِم برئاسة محد العمار ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،تأيلف (إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)6466( :
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وحيك أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من ذلك ،إنه ال يستشفع باهلل ىلع أحد
احلديث :عن جبري بن مطعم -ريض اهلل عنه -قال" :جاء أعرايب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل،
َ َ َ
ُ َ
َ َ ْ
ْ َ
َُْ ُ
ت األموال ،فاست ْس ِق نلا ربك ،فإنا ن ْستش ِف ُع باهلل عليك ،وبك ىلع اهلل ،فقال انليب
ت األنفس وجاع العيال وهلك ِ
ن ِهك ِ
َ
صىل اهلل عليه وسلم :-سبحان اهلل! سبحان اهلل! فما زال يسبح حىت ُع ِرف ذلك يف وجوه أصحابه ،ثم قال :وحيكَ ْ َ
أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من ذلك ،إنه ال ي ُ ْستشف ُع باهلل ىلع أحد".

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
ر
َ ر رُ َْ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -يشكو ما أصاب انلاس من احلاجة إىل املطر؛
يذكر هذا الصحايب أن رجال من ابلادية جاء إىل انليب -صىل
اَّلل َعلَيْه َو َسلر َم -أن يسأل ر
ويطلب من انليب َ -ص رىل ر ُ
ربه أن يزنهل عليهم؛ لكنه أساء األدب مع اهلل؛ حيث استشفع به إىل انليب
ِ
ر
َ ر رُ َ
ٌ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -وهذا جهل منه حبق اهلل؛ ألن الشفاعة إنما تكون من األدىن إىل األىلع ،وذللك أنكر عليه انليب -
صىلَ ر ر ُ َ َ ْ َ َ َر
ر
َ
ّ
َص رىل ر ُ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -ذلك ّ
ونزه ربه عن هذا اتلنقص ،ولم ينكر عليه االستشفاع بانليب -صىل اَّلل علي ِه وسلم -إىل اهلل
سبحانه بداعئه إياه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديثُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
نهكت  :بضم انلون أي :جهدت وضعفت.
• ِ
• فاستسق نلا ربك  :أي :اسأهل أن يسقينا بأن يزنل املطر.
• نستشفع باهلل عليك  :جنعله واسطة إيلك.
ً
تزنيها هلل عما ال يليق به.
• سبحان اهلل  :أي:
َ ر ر ُ َ َ ْ َ َ َر
ُ
• ُعرف ذلك يف وجوه أصحابه  :أي :عرف الغضب فيها؛ لغضب رسول اهلل -صىل اَّلل علي ِه وسلم.-
ٌ
• وحيَك  :لكمة تقال للزجر.
ٌ
• أتدري ما اهلل  :إشارة إىل قلة علمه بعظمة اهلل وجالهل.
• أعرايب  :نسبة إىل األعراب وهم اذلين يسكنون ابلادية.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

أحد من خلقه؛ ملا يف ذلك من اتلنقص هلل -تعاىل.-
حتريم االستشفاع باهلل ىلع ٍ
تزنيه اهلل عما ال يليق به.
إنكار املنكر وتعليم اجلاهل.
ر
ُ
َ ر رُ َْ
َ
يدعو اهلل يف قضاء حاجة املحتاج؛ ألنه مستجاب ادلعوة ،أما
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -يف حياته ،بأن يطلب منه أن
جواز االستشفاع بالرسول -صىل
بعد موته فال يُطلب منه ذلك ألن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك.
اتلعليم بطريقة السؤال ،ألنه أوقع يف انلفس.
جواز طلب ادلاعء من األحياء.
حتريم طلب السقيا من غري اهلل.
مرشوعية ادلاعء وإثبات نفعه
بيان مضار اجلهل.
وجوب تزنيه اهلل عما ال يليق جبالهل.
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املصادر واملراجع:

 -1امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
 -2اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
 -3سنن أيب داوود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
 -4مشاكة املصابيح ،انلارش :املكتب اإلساليم ،حتقيق :حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1405 ،ه – 1985م.
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وحيك! قطعت عنق صاحبك

ً
ٌ
رجل ً
خريا،
احلديث :عن أيب بكرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال ذكر عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأثىن عليه
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-وحيك! قطعت عنق صاحبك» يقوهل ً
مرارا« :إن اكن أحدكم مادحا ال حمالة فليقل:
ر
أحسب كذا وكذا إن اكن يرى أنه كذلك وحسيبه اهلل ،وال يُزَّك ىلع اهلل أحد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث توجيهات السنة املباركة؛ فاملسلم يبعد عن املبالغة يف اثلناء ،فالغرور والعجب أحد مداخل الشيطان ،واملبالغة يف

اثلناء واملدح تغمر املمدوح بالغرور واتلكرب فيهلك ،فيعتدل املسلم يف ثنائه ومدحه ويكل أمر انلاس هلل -سبحانه -العالم

ِبفايا انلفوس.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت > املنايه اللفظية وآفات اللسان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الشهادات.
َُ
راوي احلديث :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• وحيك  :لكمة تقال للرتحم ملن وقع منه أمر ال يستحقه.
ر
• ال حمالة  :ال بد ،وال حيلة هل يف ترك ذلك.
• أحسبه  :أظنه.
• ال يزيك  :ال يقطع بزاكة وطهارة أحد من العيوب.
• وحسيبه اهلل  :حماسبه ىلع عمله.
• قطعت عنق صاحبك  :أهلكتموه ،وهو استعارة من قطع العنق الشرتاكهما يف اهلالك.
• يقوهل ً
مرارا  :أي هذه اللكمة املأيت بها ،واتلكرير للمبالغة يف الزجر.
فوائد احلديث:

ً
 .1من اكن مادحا ال حمالة فليوَك حال املمدوح يف انلهاية إىل اهلل فهو حسيبه وأعلم حباهل.
 .2اثلناء ىلع العبد ينبيغ أن يكون ىلع سبيل حسن الظن به وليس ىلع سبيل اجلزم والقطع.
ً
 .3انلِه عن اجلزم يف املدح والقطع بمصائر العباد ،وكذلك مدحهم جزافا بما ليس فيهم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش1407
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب ِد ِ ِ
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ِ
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ويل لَلي حيدث فيكذب يلضحك به القوم ،ويل هل ،ثم ويل هل
احلديث :عن معاوية بن حيدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ويل لذلي حيدث
فيكذب؛ يلضحك به القوم ،ويل هل ،ثم ويل هل».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث حتذير شديد من الكذب ووعيد باهلالك ملن يتعاىط الكذب من أجل املزاح وإضحاك انلاس ،فاكن من أقبح
القبائح ،وتغليظ حتريمه ،فهذا من األخالق السيئة اليت جيب ىلع املؤمن أن يتزنه عنها ،وأن يبتعد عنها ،ويطهر لسانه من

الكذب يف لك حال من األحوال ،إال ما أذن الشارع فيه.
ً
وكما حيرم اتللكم بالكذب ألجل املزاح فكذلك حيرم ىلع السامعني سماعه إذا علموه كذبا ،بل جيب عليهم إنكاره.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :معاوية بن حيدة القشريي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:
• ويل  :ويل :لكمة وعيد بمعىن اهلالك ،أو وادي يف جهنم.
• فيكذب  :الكذب :هو اإلخبار باليشء ىلع خالف الواقع.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

الوعيد باهلالك ملن حيدث انلاس فيكذب عليهم.
يفهم من احلديث أن اتلفكه بالالكم واتلنكيت إذا اكن حبق وصدق فال بأس به وال سيما مع عدم اإلكثار من ذلك ،وقد اكن انليب -صىل اهلل
ًّ
عليه وسلم -يمزح وال يقول إال حقا -صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
قوهل يف احلديث "ويل هل ثم ويل هل" إيذان فيه بشدة هلكته و ِعظ ِم األمر اذلي وقع فيه.
ً
أن الكذب وحده رأس لك مذموم ،فإذا انضم إيله الضحك اذلي يميت القلب وجيلب النسيان ويورث الرعونة اكن أعظم إثما.
ٌ
ً
شديدا فكذلك إن اجتمع معه أكل لألموال بابلاطل.
أن الكذب إن اجتمع معه الضحك اكن عذابه
ً
ٌ
يدخل يف هذا احلديث أصحاب اتلمثيليات اذلين يضحكون انلاس باهلزيلات ،ويأتون بيشء ليس واقعا ،إنما كذب ألجل إضحاك انلاس.
يدخل يف احلديث أيضا ذكر أشياء ال حقيقة هلا وتنسب لشخص (ما يسىم هذه األيام بـانلكت).

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
َ
ْ
سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس بن سورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد
ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص.
السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين ،النسايئ ،حتقق :حسن عبد املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
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.

الرقم املوحد)5519( :

176

َُ ُ هُ َ َ َ ََ َ َ َ ْ
َ َ َ َ َ ََه َ ْ
ت يب َش َف َتاهُ
يقول اَّلل تعاىل :أنا مع عب ِدي ما ذكر ِين وَترك ِ

ََ
َْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يقول اهلل تعاىل :أنا َم َع عب ِدي
َ َ
َ َ
َ َ ْ
َما ذك َر ِين َوحتَ رركت ِيب شفتَ ُاه».
درجة احلديث :صحيح لغريه.

املعىن اإلمجايل:

ً

احلديث يدل ىلع أن من ذكر اهلل اكن اهلل قريبا منه ،واكن معه يف لك أموره ،فيوفقه ويهديه ويعينه وجييب دعوته.

ومعىن هذا احلديث جاء يف حديث آخر يف صحيح ابلخاري قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم( :-أنا عند ظن عبدي يب
وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفِس ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم).

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلعوات  -اتلفسري "فاذكروين أذكركم."...
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
ً
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد ،ورواه ابلخاري تعليقا.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أنا مع عبدي  :أي معه معية إاعنة وهداية وتوفيق.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إثبات رواية انليب عن اهلل -تبارك وتعاىل.-
فضيلة ذكر اهلل -تبارك وتعاىل.-
ً
أن املسلم ينبيغ أن يكون ذاكرا هلل دائما وأبدا.
أن اهلل -جل وعال -مع اذلاكر طال ذكره أو قرص.
إثبات معية اهلل اخلاصة باملؤمنني ،ويه أن اهلل معهم بتأييده وتوفيقه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.
سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ ،اتلميِم ،أبو حاتم ،ادلاريم ،البُسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين
يلع بن بلبان الفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،ط مؤسسة الرسالة ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َُ ر
َ ه
ُْ ُ
ُْ ُ
َ
جي ِزئ عن اجلماعة إذا م ُّروا أن يسلم أحدهم ،وجي ِزئ عن اجلماعة أن ي ُرد أحدهم

ِّ
ُْ ُ
ً ُْ ُ
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :جي ِزئ عن اجلماعة إذا َم ُّروا أن ي ُ َسلم أحدهم ،وجي ِزئ عن
ر
اجلماعة أن يَ ُرد أحدهم».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يكيف الواحد يف السالم عن اجلماعة ،كما أنه يكيف الواحد يف رد السالم عن اجلماعة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ُْ ُ
• جي ِزئ  :يكيف.
فوائد احلديث:

ِّ
ِّ
 .1االبتداء بالسالم سنة ىلع الكفاية ،بمعىن أنه إذا قام به أحد املسلمني كىف عن ابلاقني ،وإن اكن األوىل أن يسلم اجلميع.
ر
ّ
 .2رد السالم فرض ىلع الكفاية ،بمعىن أنه إذا رد أحد املسلم عليهم كىف عن ابلاقني ،وإن اكن األفضل أن يرد اجلميع.

املصادر واملراجع:

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة1424 ،ه.
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه.
مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة  1405ـه1985-م.
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َُ ر
ُ
يسل ُم الراك ُِب ىلع املايش ،واملايش ىلع القاعد ،والقليل ىلع الكثري

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال « :ي ُ َسلِّ ُم الراك ُ
ب ىلع املايش ،واملايش
ِ
ُ
ىلع القاعد ،والقليل ىلع الكثري».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث :بيان من هو األوىل بالتسليم.
ُ َ َ ِّ
ِّ
َ
األول :يسلم الراكب ىلع املايش؛ ألن الراكب يكون متعليا ،فابلدء من جهته ديلل ىلع تواضعه ألخيه املسلم يف حال رفعته،

فاكن ذلك أجلب ملحبته ومودته.
ثانيًا :يسلم املايش ىلع القاعد لتشبيهه بادلاخل ىلع أهل املزنل ،وحكمة أخرى :أن القاعد قد يشق عليه مرااعة املارين مع

كرثتهم :فسقطت ابلداءة عنه دفعا للمشقة.
ثاثلًا :تسليم القليل ىلع الكثري تعبريا عن االحرتام واإلكرام هلذه اجلماعة.
ً
رابعا :الصغري يسلم ىلع الكبري؛ ألن الكبري هل حق ىلع الصغري.
ُ ِّ
ُ ِّ
ولكن لو قدر أن القليلني يف غفلة ولم يسلموا ،فليسلم الكثريون ولو قدر أن الصغري يف غفلة ،فليسلم الكبري وال ترتك
السنة.
ً
وهذا اذلي ذكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ليس معناه :أنه لو سلم الكبري ىلع الصغري اكن حراما ولكن املعىن األوىل :أن

الصغري يسلم ىلع الكبري ،فإنه لولم يسلم فليسلم الكبري ،حىت إذا بادرت بالسالم ملا تقدم يف حديث أيب أمامة" :إن أوىل انلاس

باهلل من بدأهم بالسالم".

وهكذا لو حصل اتلاليق ،فإن أوالهم باهلل من بدأ بالسالم ،ويف احلديث اآلخر" :وخريهما اذلي يبدأ بالسالم".

___________________________

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

فوائد احلديث:

 .1تعليم آداب التسليم وإعطاء لك ذي حق حقه.
 .2استحباب التسليم ىلع ما جاء به احلديث.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د.ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه.
األدب انلبوي ،تأيلف :حممد عبد العزيز الشاذيل ،انلارش :دار املعرفة ،الطبعة الرابعة1423 ،ه.

الرقم املوحد)4243( :
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َ ً
ُ
َ َ َ
َ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ
َ
ارئا
ب
هلل
ا
د
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ِب
ح
ب
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أ
:
قال
؟
وسلم
عليه
اهلل
صىل
هلل
ا
رسول
ح
ب
ص
أ
كيف
،
ن
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يا أبا احل ِ

َ َ
يلع َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن ر
هلل -صىل
عند
بن أيب
طالب -ريض اهلل عنه -خ َرج من ِ
رسول ا ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ ََ
َ
اهلل عليه وسلم -يف َو َج ِع ِه اذلي تُ ُو ِّ َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟
يف فيه ،فقال انلاس :يا أبا احلَس ِن ،كيف أصبح رسول ا ِ
َ
َ ً
قال :أَ ْصبَ َح َ
ارئا.
ب
هلل
ا
مد
حب
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -خرج من عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف
مرضه اذلي مات فيه ،واكن يلع بن أيب طالب صهر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وابن عمهُ ،
فسئل يلع -ريض اهلل عنه-

 :كيف أصبح انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ وهذا حرص وحمبة واهتمام من الصحابة بانليب عليه الصالة والسالم ،قال يلع:
أصبح حبمد اهلل معاَف.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
• بارئا  :معاَف.
فوائد احلديث:

 .1استحباب السؤال عن حال املريض إذا عرس الوصول إيله.
 .2جواز اتلفاؤل باخلري للمحبوب.
 .3بيان حرص الصحابة ىلع انليب –صىل اهلل عليه وسلم.-
 .4استحباب نداء الرجل بكنيته واتلحبب إيله بها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)5912( :
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ُ َ ر
َ ْ
َْ
َْ ُ
قي َن ُ
اه
يا أبا بط ٍن إنما نغدو من أجل السالم ،فنسل ُم ىلع من ل

ُّ َ ْ َ
ْ
َ َ َ
ُ َ ِّ ْ َ ْ
ب :أنه اكن يأيت عبد اهلل بن عمر ،فيَغ ُدو معه إىل السوق ،قال :فإذا غد ْونا إىل
ع
احلديث :عن الطفيل بن أيب ب ِن ك ٍ
السوق ،لم َي ُم رر عبد اهلل ىلع َس رقاط وال صاحب َبيْ َعة  ،وال مسكني ،وال أحد إال َسلر َم عليه ،قال ُ
الطفيل :فجئت عبد
ٍ
ٍ
ِّ َ
َ
َ ْ َْ
اهلل بن عمر يوما ،فاستتبَ َع ِين إىل السوق ،فقلت هل :ما تصنع بالسوق ،وأنت ال ت ِقف ىلع ابليع ،وال تسأل عن السل ِع ،وال
ََ َ َ ُ
ت َ ُس ُ
حدث ،فقال :يا أبا َب ْط ٍن -واكن الطفيل ذا َب ْط ٍن -إنما
وم بها ،وال جتلس يف جمالس السوق؟ وأقول :اجلس بنا هاهنا نت
ُ ِّ
َْ
َ َْ
نغ ُدو من أجل السالم ،فن َسل ُم ىلع من لقين ُاه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الط َفيل بن أُيب بن َك ْعب اكن يأيت ابن عمر -ريض اهلل عنهماً -
أن ُ
دائما ثم يذهب معه إىل السوق.
ٍ
َ ر
َُ
اط" ،وهو صاحب ابلضائع الرديئة.
يقول الطفيل" :فإذا دخلنا السوق :لم يم رر عبد اهلل بن عمر ىلع بياع السق ٍ
"وال صاحب َبيْ َع ٍة" ويه ابلضائع انلفسية َغيلة اثلمن.
ر
كبريا ًّ
غنيا أو ً
ً
ً
فقريا.
صغريا أو
"وال مسكني وال أحد إال سلم عليه" أي :أنه اكن يسلم ىلع لك من لقيه
ً
َ
قال الطفيل" :فجئت عبد اهلل بن عمر يوما" أي :لغ َر ٍض من األغراض فطلب مين أن أتبعه إىل السوق.

فقلت هل :ما تصنع بالسوق وأنت ال ت ِقف ىلع َ
ابليع " يعين :ال تبيع وال تشرتي  ،بل وال تسأل عن ابلضائع وال تسوم مع انلاس
ً
ُ
وال تصنع شيئا من األغراض اليت تصنع يف األسواق!
ً
وإذا لم يكن واحد من أسباب الوصول إيلها حاصال فما فائدة ذهابك إىل السوق ،إذا لم يكن لك به حاجة ؟
ً
ُ َ
الطفيل ذا َب َط ٍن أي لم يكن بطنه مساويا لصدره ،بل زائدا عنه" ،إنما
فقال هل ابن عمر ـريض اهلل عنهما" :-يا أبا بطن" واكن
ِّ
َْ
نغ ُدو من أجل السالم  ،فنسلم ىلع من لقيناه" أي :أن املراد من اذلهاب للسوق ال لقصد الرشاء أو اجللوس فيه ،بل لقصد
حتصيل احلسنات املكتسبة من َج رراء إلقاء السالم.
َ
فلكمات يسريات ال
وهذا من حرصه -ريض اهلل عنه -ىلع تطبيق سنة إظهار السالم بني وانلاس؛ لعلمه بأنها الغنيمة ابلاردةِ ،
تكلف املرء شيئا  ،فيها اخلري الكثري.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
ُ
ُّ َ ْ َ
َ ْ
َ ِّ
ب -رمحه اهلل-
راوي احلديث :الطفيل بن أيب بن كع ٍ
اتلخريج :رواه مالك.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يغدو  :اذلهاب ما بني صالة الفجر إىل طلوع الشمس ،ثم توسع به فاستعمل يف اذلهاب يف أي وقت.
ر
• َسقاط  :هو اذلي يبيع سقط املتاع ،وهو :ردئيه وحقريه.
• بيعة  :املراد به :ابليعة انلفيسة.
• مسكني  :أي :ذي حاجة.
• استتبعين  :طلب مين أن أتبعه.
ْ
• ال تسوم  :من املساومة ،ويه  :املجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفصل ثمنها.
• السلع  :ما يعرض للبيع.
فوائد احلديث:

 .1جواز ارتياد املجتمعات ولو من غري حاجة ،ألداء السالم ىلع أهله إذا غلب ىلع ظنه أنه ال يقع يف طريقه معصية ،فإذا خاف املعايص اكن
جلوسه يف بيته أفضل.
َ
َْ
 .2استحباب السالم ىلع من َع َرفه أو لم يع ِرفه ولو كرث ذلك.
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.4
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جواز مداعبة الرفيق بتسميته ببعض ما يتصف به ،إذا لم يقصد حتقريه واكن يعلم رضاه.
دعوة األخرين للمشاركة يف تطبيق السنن.
إجابة املسلم دلعوة أخيه ولو لم يعرف وإن لم يعرف سببها ما لم تكن يف معصية.
السوق ماكن غفلة عن ذكر اهلل ،وال بد للناس ممن يذكرهم به يف وسط تلك الغفلة

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش  1407ه
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
املوطأ ،تأيلف :مالك بن أنس األصبيح ،حتقيق :حممد مصطىف األعظِم  ،انلارش :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية،
الطبعة :األوىل 1425 ،ه
األدب املفرد ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار الصديق للنرش واتلوزيع ،الطبعة :الرابعة 1418 ،ه.

الرقم املوحد)3585( :
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ُ
ُّ
ُ
َ ُ ُّ
وربك اهلل ،أعوذ باهلل مِن َ ر
رشكِ ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك ،ورش ما يدب عليك ،وأعوذ
يا أرض ،رِّب
كن ابلدل ،ومن واِل وما وِل
بِك من رش أسد وأسود ،ومن احلية والعقرب ،ومن سا ِ

ُ
احلديث :عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -اكن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -إذا سافر فأقبل الليل ،قال:
ُ
ُ
ُّ
أرض ،ريب ُّ
وربك اهلل ،أعوذ باهلل ِمن َ ِّ
رش ِك ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك ،ورش ما يَ ُدب عليك ،وأعوذ بِك من رش
«يا
ساكن ابلدل ،ومن وادل وما ودل».
أسد وأسود ،ومن احلية والعقرب ،ومن
ِ

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :يا أرض ،ريب وربك اهلل" أي :إذا اكن خاليق وخالقك هو اهلل ،فهو املستحق أن يلتجأ إيله ،ويتعوذ به من َ ِّ
رشك ،وقوهل:

"أعوذ باهلل من رشك" أي :من رش ما حصل من ذاتك بتقدير اهلل من اخلسف والزلزلة والسقوط عن الطريق واتلحري يف
ً
الفيايف ،وقوهل" :ورش ما فيك" أي :من الَضر بأن خيرج منك ما يهلك أحدا من ماء أو نبات ،وقوهل" :ورش ما خلق فيك" أي:

من اهلوام وغريها.

واحلديث ضعيف ،فال حيتاج إىل كثري رشح ،وإنما يُذكر للتنبيه عليه ،واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

يدب عليك  :يميش ويتحرك من احليوانات واحلرشات مما فيه رضر.
أسود  :األسود ،قيل :يه العظيم من احليات ،وهو أخبثها.
ر
ين ُه ْم ُس راك ُن ْ
اذل َ
ُ ُ
األرض.
اجل ُّن ِ
ساكن ابلدل  :هم ِ
ومن وادل  :قيل هو إبليس.
وما ودل  :هم الشياطني.

.1

الليل مظنة األذى أكرث من انلهار؛ الستتار املؤذيات يف ظلمته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ
ُّ َ
ُ ُ ُ
ْ َْ ُ ُ َ ر َُ ُ
مائة َمرةه
ه
ِ
يا أيها انلهاس ،توبوا إىل اهللِ واستغ ِفروه ،فإين أتوب يف ايلوم
ٍ

انل ُ
اس ،تُ ُ
احلديث :عن األغر بن يسار املزين -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا ُّأي َها ر
وبوا
ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ
َ
إين أَتُ ُ
وب يف ر
ايلومِ مائة َم رر ٍة».
هلل واستغ ِفروه ،ف
إىل ا ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي غ ِف َر هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر :يأمر انلاس باتلوبة واالستغفار ،وخيرب عن نفسه -صىل

اهلل عليه وسلم -أنه يستغفر اهلل ويتوب إيله يف ايلوم مائة مرة وهو بذلك حيث األمة ىلع هذا العمل الصالح ،واستغفار انليب

صىل اهلل عليه وسلم -ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره سبحانه ،واستشعارهعظم حق اهلل تعاىل وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه ،وهو من باب الترشيع لألمة من بعده ،إىل غري ذلك من احلكم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوبة.
راوي احلديث :األغر بن يسار املزين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• توبوا إىل اهلل  :أي :ارجعوا إىل اهلل تعاىل واتركوا املعايص واندموا ىلع ما وقع منها.
• واستغفروه  :أي :اطلبوا منه املغفرة.
فوائد احلديث:

َ
واملخاطب انلاس اكفة دون استثناء.
 .1وجوب اتلوبة من لك أحد ألن األمر يقتيض الوجوب،
 .2اإلخالص يف اتلوبة رشط يف قبوهلا ،فمن ترك ذنبا لغري اهلل ال يكون تائبا باتفاق.
 .3اإلكثار من االستغفار واملسارعة إىل اتلوبة.
 .4اتلنبيه ىلع أن استغفار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره -سبحانه-
 ،واستشعاره عظم حق اهلل -تعاىل -وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه ،وهو من باب الترشيع لألمة من بعده ،إىل غري ذلك من احلكم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َْ َ
َْ َ ََُْ ْ
ََُْ ْ
َ
يا أيها انلاس ،من علِم شيئا فليقل به ،ومن لم يعلم ،فليقل :اهلل أعلم ،فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلم:
اهلل أعلم

َْ ُْ
َ َْ
احلديث :عن مرسوق ،قال :دخلنا ىلع عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -فقال :يا أيها انلاس ،من َع ِلم شيئا فليَقل
ََْ
ََْ َْ ُْ
به ،ومن لم يعلم ،فليَقل :اهلل أعلم ،فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلم :اهلل أعلم .قال اهلل تعاىل نلبيه -صىل اهلل عليه
وسلم( :-قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتلكفني).

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اإلنسان إذا ُسئل عن يشء يعلمه ،فليبينه للناس وال يكتمه ،وأما إذا سئل عن يشء ال يعلمه ،فليقل:

اهلل أعلم وال يتلكف اجلواب.
ََْ
"فإن من العلم أن يقول ل ِ َما ال يعلم :اهلل أعلم" أي أن من العلم أن يقول اإلنسان ملا ال يعلم " :اهلل أعلم"؛ ألن اذلي يقول ال
َْ
أعلم وهو ال يعلم هو العالم حقيقة هو اذلي علم قدر نفسه وعلم مزنتله وأنه جاهل فيقول ملا ال يعرف اهلل أعلم.
وعند مسلم بلفظ" :فإنه أعلم ألحدكم أن يقول ملا ال يعلم :اهلل أعلم".

واملعىن :أنه أحسن لعلمه وأتم وأنفع هل أن يقول ملا ال يعلمه" :اهلل أعلم".

ثم استدل ابن مسعود -ريض اهلل عنه -بقوهل -تعاىل( : -قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتلكفني) أي ال أسألكم
ىلع ما جئت به من الويح أجرا تعطونين إياه وإنما أدلكم ىلع اخلري وأدعوكم إىل اهلل -عز وجل.-

(وما أنا من املتلكفني) أي من الشاقني عليكم أو القائلني بال علم.
ً
فاحلاصل :أنه ال جيوز لإلنسان أن يفيت إال حيث جازت هل الفتوى ،وإن اكن اهلل -تعاىل -قد أراد أن يكون إماما للناس
ً
يفتيهم ويهديهم إىل رصاط مستقيم فإنه سيكون وإن اكن اهلل لم يرد ذلك فلن يفيده جترأه يف الفتوى ويكون ذلك وباال

عليه يف ادلنيا واآلخرة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلِه عن اتللكف.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1عدم اتللكف يف املسائل العلمية ،كأن يسأل عن يشء غري واضح هل فيتحمل جوابا هل ،وربما أبعد عن احلقيقة يف بيانه.
َْ
 .2ال ينقص من قد ِر العالم أن جيهل بعض مسائل العلم ،ويعلن عدم معرفته بها.
ر َ
ً
اتللكف مطلقا.
 .3االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف عدم

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العلِم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
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َ َ ً
َْ
َ َ رْ
يا بُ َ ه
ين ،إذا دخلت ىلع أهلك فسلم ،يكن ب َركة عليك وىلع أهل بيتِك

َ ِّ
َ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا بُ َ ر
ين إذا دخلت ىلع أهلك ف َسل ْم،
ًَ
ْ
يكن بَ َركة عليك وىلع أهل بَي ِتك».

درجة احلديث :ضعيف

وحسنه الشيخ األبلاين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ثم تراجع الشيخ عن حتسينه.

تراجعات األبلاين ص.155

املعىن اإلمجايل:

وب ر َ
أنسا -ريض اهلل عنه -إذا دخل ىلع أهله أن يُليق عليهم السالمَ .
معىن احلديث :أوىص انليب -صىل عليه وسلمً -
ني هل أنه
فيه بَركة عليه وىلع أهل بيته حتقيقا؛ لقوهل -تعاىل ( :-فإذا دخلتم بيوتا فسلموا ىلع أنفسكم حتية من عند اهلل مباركة طيبة

)[انلور.]61 :
ُ ِّ
فإذا دخل اإلنسان بيته :فإن السنة أن يسلم ىلع من فيه ،سواء اكنوا من أهله أو أصحابه أو ما أشبه ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال توجد - :
فوائد احلديث:

 .1جواز ُمنَاداة الغريب بـ "يا بُ َ ر
ين"؛ ملا يف ذلك من العطف عليه واتلحبب هل.
 .2يف احلديث بيان ألدب اتلعامل مع األهل ،وذلك بالسالم عليهم وعدم إفزاعهم.
 .3يستحب إذا دخل اإلنسان بيته أن يسلم ىلع أهله ،وإن لم يكن فيه أحد استحب أن يقول" :السالم علينا وىلع عباد الصاحلني" فإن اخلري
والربكة حتصل هل وألهل بيته.
 .4إرشاد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته؛ ملا يَعود عليهم من اخلري والربكة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف  -الرياض.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه.
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خاوة نفس بُورك هل فيه ،ومن أخذه بإرشاف نفس لم ُي َب َ
ُ
ُض ُحلْ ٌو ،فمن أخذه ب َس َ
حكيم ،إن هذا املال َخ ِ ٌ
ارك
يا
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
هل فيه ،واكن اكذلي يأكل وال يشبع ،وايلد العليا ٌ
خري من ايلد السفىل

احلديث :عن حكيم بن ِح َزام -ريض اهلل عنه -قال :سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأعطاين ،ثم َسأتله
خاوة نفس بُ
حكيم ،إن هذا املال َخ ٌ
ُ
َض ُحلْ ٌو ،فمن أخذه ب َس َ
ورك هل فيه ،ومن
فأعطاين ،ثم سأتله فأعطاين ،ثم قال« :يا
ِ
ِ
ِ
ََ
ُ
ُ
َ
أخذه بإرشاف نفس لم ُيبَ َ
ُ
ٌ
ارك هل فيه ،واكن اكذلي يأكل وال يشبع ،وايلد العليا خري من ايلد السفىل» قال حكيم :فقلت:
ً
ْ ُ ً
أر َزأ أحدا بَعدك شيئا حىت أفارق ادلنيا ،فاكن أبو بكر -ريض اهلل عنه -يَدعو
يا رسول اهلل ،واذلي بعثك باحلق ال
ً
حكيما ً يلُعطيه َ
َ
الع َط َ
ُ
اء ،فيأىب أن يقبل منه شيئا ،ثم إن عمر -ريض اهلل عنه -داعه يلعطيه فأىب أن يقبله .فقال :يا معرش
ْ
ُ
ْ
أعرض عليه حقه اذلي قَ َس َمه اهلل هل يف هذا َ ْ
اليفء فيَأىب أن يأخذه .فلم يَ ْر َزأ حكيم
املسلمني ،أشهدكم ىلع حكيم أين ِ
ُ
ً
أحدا من انلاس بعد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حىت تويف.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أن حكيم بن ِح َزام ريض اهلل عنه جاء إىل انليب صىل اهلل عليه يسأهل ماال ،فأعطاه ،ثم سأهل فأعطاه ،ثم سأهل فأعطاه  ،ثم قال
َ ٌ ْ
ُ
َ
َض ُحل ٌو" أي :يشء حمبوب َم ْرغوب ترغبه انلفوس وحترص عليه بطبيعتها ،كما حتب الفاكهة
هل يا حكيم" :إن هذا املال خ ِ
انلَضة ،الشهية املنظر ،احللوة املذاق.
َ َ َ َ ُّ
ُ
َ
ورك هل فيه" أي :وضع
ثم قال" :فمن أخذه بِسخاوة نفس" أي :فمن حصل عليه عن طيب نفس ،وبدون إحلاح ورش ِه وتطلع "ب ِ
ً
ً
قليالُ ،
سعيدا.
ورزق صاحبه القناعة ،فأصبح غين انلفس ،مرتاح القلب ،واعش به
اهلل هل فيه الربكة فينمو ويتاكثر ،وإن اكن
َ ُّ
ُ
َ
َ
"ومن أخذه بإرشاف نفس" أي :ت َطل ِعها إيله وتعرضها هل وطمعها فيه "لم يبارك هل فيه" أي :نزع اهلل منه الربكة ،وسلب صاحبه
َ
ً
ازن ،فمن أعطيته عن
القناعة ،فأصبح فقري انلفس دائما ولو أعطي كنوز األرض ،وجاء يف معناه ما رواه مسلم" :إنما أنا خ ِ
ََ
طيب نفس ،فيبارك هل فيه ،ومن أعطيته عن مسألة َ َ
اكلمل ُهوف
ورشه ،اكن اكذلي يأكل وال يشبع" ،كما يف هذا احلديث ،أي
اذلي ال يَشبع من الطعام مهما أكل منه.

وإذا اكن هذا حال من يأخذه باسترشاف ،فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد ،وهلذا قال انليب عليه الصالة والسالم
ُ ْ
رش ٍف وال سائل فخذه ،وما ال فال تتبعه نفسك" يعين ما جاءك بإرشاف
لعمر بن اخلطاب" :ما جاءك من هذا املال وأنت غري م ِ
ُّ َ َ
نفس وتطلع وتش ُو ٍف فال تأخذه ،وما جاءك بسؤال فال تأخذه.
ُ ْ
ُ َ َ
"وايلد ُ
العليا ُخ ٌ
المتَ َع ِففة خري من ايلد السائلة؛ ألنها قد تعالت وترفعت بنفسها عن ذل السؤال،
السفىل" أي :ايلد
ري من ايلَ ِد
ىلع عكس األخرى اليت حطت من قدر نفسها وكرامتها بما عرضت هل نفسها من املذلة.
ً
ً
فأقسم حكيم بن حزام ريض اهلل عنه باذلي بعث انليب صىل اهلل عليه وسلم باحلق أال يسأل أحدا بعده شيئا ،فقال( :يا رسول
ً
ً
اهلل ،واذلي بعثك باحلق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا حىت أفارق ادلنيا) .
فتويف الرسول عليه الصالة والسالم ،وتوىل اخلالفة أبو بكر ريض اهلل عنه ،فاكن يعطيه العطاء فال يقبله ،ثم تويف أبو بكر،
فتوىل عمر فداعه يلعطيه ،فأىب ،فاستشهد انلاس عليه عمر ،فقال :اشهدوا أين أعطيه من بيت مال املسلمني ولكنه ال يقبله،

قال ذلك رىض اهلل عنه ئلال يكون هل حجة ىلع عمر يوم القيامة بني يدي اهلل ،ويلتربأ من عهدته أمام انلاس ،ولكن مع
ً
ذلك أرص حكيم ريض اهلل عنه أال يأخذ منه شيئا حىت تويف.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :حكيم بن ِح َزام -ريض اهلل عنه-
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

ً
سألت  :طلبت منه ماال.
خَض حلو  :حمبوب ومستذل ومرغوب فيه.
سخاوة  :كرم وجود من غري طمع يف اليشء.
إرشاف نفس  :تطلعها وطمعها يف اليشء.
بورك فيه  :أي :أغناه القليل منه عن الكثري.
العليا  :املعطية.
السفىل  :السائلة.
العطاء  :ما يستحقه من املغنم.
لم يرزأ  :لم يأخذ من أحد شيئًا.
اليفء  :اخلراج ينال بال قتال.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

أخذ املال ومجعه بطرق مرشوعة ال يتعارض مع الزهد يف ادلنيا؛ ألن الزهد َسخاوة انلفس وعدم تعلق القلب باملال.
ً
بيان عظيم كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وأنه يعطي عطاء من ال خيىش الفقر أبدا.
بذل انلصيحة واحلرص ىلع نفع اإلخوان عند تقديم العون؛ ألن انلفس تكون مهيأة لالنتفاع باللكم الطيب.
ً
جواز تكرار السؤال ثالثا ،وجواز املنع يف الرابعة.
اتلعفف عن سؤال انلاس واتلنفري عنه وال سيما لغري حاجة.
فيه ذم احلرص ىلع املال وكرثة السؤال.
سؤال األىلع ليس بِ َعار ،وأن رد السائل بعد ثالث ليس بمكروه.
َ
أن السائل إذا أل رح بالسؤال  ،فال بأس برده وختييبه وموعظته ،وأمره باتلعفف وترك احلرص ىلع األخذ.
ً
أنه ال يستحق أحد أخذ يشء من بيت املال إال بعد أن يعطيه اإلمام إياه  ،وأما قبل قسمة الغنيمة فليس ذلك مستحقا هل.
مجع املال من غري حاجة يَض وال ينفع.
جواز السؤال للحاجة.
املعطي خري من اآلخذ.
واجب احلاكم إيصال احلقوق ألصحابها.
فضيلة حكيم -ريض اهلل عنه -والَتامه العهد مع اهلل ومع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
استحباب االستشهاد ىلع من أىب أخذ حقه.
رضب املثل بما هو معروف تلقريب املعىن إىل نفس السامع.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني  ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل   1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
رشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش  1410 :ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع الطبعة:
األوىل 1419 ،ه.
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ٌ
يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كَثت علينا ،فباب نتمسك به جامع؟
قال :ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل -عز وجل-

احلديث :عن عبد اهلل بن برس -ريض اهلل عنه -قال :أَت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجل ،فقال :يا رسول اهلل إن
ٌ
رشائع اإلسالم قد كرثت علينا ،فباب نتمسك به جامع؟
قال« :ال يزال لسانك َر ْطبًا من ذكر اهلل -عز وجل.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يف هذا احلديث أن رجال من الصحابة الكرام طلب من الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن يدهل ىلع أمر سهل جامع شامل
خلصال اخلري ،فأرشده الرسول صىل اهلل عليه وسلم إىل ذكر اهلل ،فقال :ال يزال لسانك رطباً ،أي ً
غضا من ذكر اهلل ،تديم

تكراره آناء الليل وانلهار ،فاختاره هل صىل اهلل عليه وسلم اذلكر خلفته وسهوتله عليه ومضاعفة أجره ومنافعه العظيمة اليت
ُ
ال ت َعد.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
ُْ
رس األسلِم -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :عبد اهلل بن ب ٍ
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• رشائع اإلسالم  :مجع رشيعة بمعىن مرشوعة ،أي :مرشواعته من واجب أو مستحب اليت رشعها اهلل لعباده من األحاكم.
• فباب نتمسك به جامع  :ليسهل أداؤها ،ولم يرد االكتفاء به عن الفرائض والواجبات.
• جامع  :شامل سهل العمل به.
• رطبا  :أي :دائم اذلكر.
• من ذكر اهلل  :أي :األلفاظ اليت حثت الرشيعة عليها اكتلهليل واتلكبري.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

فضل املداومة ىلع ذكر اهلل تعاىل.
كرثة أنواع العبادات وأبواب اخلري.
من عظيم فضل اهلل تيسري أسباب األجر.
تفاضل العباد يف نصيبهم من أبواب الرب واخلري.
حب الصحابة للخري وحرصهم ىلع ما يقربهم إىل اهلل.
فضل ذكر اهلل.
ً
ً
ً
ً
كرثة ذكر اهلل باللسان تسبيحا وحتميدا وتهليال وتكبريا وغري ذلك مع مواطأة القلب يقوم مقام كثري من نوافل الطااعت.
من ذكر اهلل بلسانه يؤجر.
ٍّ
مرااعته -صىل اهلل عليه وسلم -للسائلني بإجابة لك بما يناسبه.

املصادر واملراجع:

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم ،البن رجب احلنبيل ،نرش :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :السابعة 1422 ،ـه-2001م.
ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة،1404ه1984/م.

الرقم املوحد)4716( :

189

يا رسول اهلل ،أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال :نعم ،إذا توضأ أحدكم فلريقد

ّ ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن َ
عمر بْن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال(( :يا رسول اهلل ،أيَرق ُد
ِ
َ
َ ََ ر َ َ ُ ُ َ َ ُ
أ َح ُدنا وهو ُجنُب؟ قال :نعمِ ،إذا توضأ أحدكم فلريقد)).
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-إن أصابت أحدهم اجلنابة من أول الليل ،بأن جامع
امرأته ولو لم يزنل أو احتلم ،فهل يرقد أي ينام وهو جنب؟ فأذن هلم -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك ،ىلع أن خيفف هذا

احلدث األكرب بالوضوء الرشِع؛ وحينئذ ال بأس من انلوم مع اجلنابة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنابة  -الوضوء  -آداب انلوم.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين َاملفردات:
ُ
• أَيَ ْرق ُد  :ينام ،واهلمزة لالستفهام.
َ
• أ َح ُدنا  :أي :الواحد منا.
• َو ُه َو ُجنُ ٌ
ب  :ذو جنابة ،واجلنابة :إنزال املين أو اجلماع.
• نعم  :حرف جواب؛ إلثبات املسؤول عنه.
َ َْْ ُ ْ
ريقد  :الالم لألمر ،واملراد به اإلباحة.
• فل
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع السؤال ر
عما تدعو هل احلاجة.
غسل اجلنابة ليس ىلع الفور ،وإنما يتضيق عند القيام إىل الصالة.
الكمال أن ال ينام اجلنب حىت يغتسل؛ ألن االكتفاء بالوضوء رخصة.
مرشوعية الوضوء قبل انلوم للجنب ،إذا لم يغتسل.
جواز نوم اجلنب قبل الغسل إذا توضأ.
كراهة نوم اجلنب بال غسل وال وضوء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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َ ْ ُّ ْ
ُّ
ََْ َ ََْ َ
يا رسول اهلل ،من أحق ِِبُسن الصحبة؟ قال :أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم أباك ،ثم أدناك أدناك

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهللَ ،م ْن
أحق انلاس ُ
حبسن َص َ
ُّ
حابَ ِيت؟ قال« :أمك» قال :ثم َم ْن ؟ قال« :أمك» ،قال :ثم َم ْن؟ قال« :أمك» ،قال :ثم َم ْن؟ قال« :أبوك».
ِ
َْ
َْ
ُّ ْ
أحق ُ
متفق عليه .ويف رواية :يا رسول اهللَ ،م ْن ُّ
الصحبَ ِة؟ قال« :أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم أباك ،ثم أدناك أدناك».
حب ْس ِن
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً
هذا احلديث يدل ىلع أن للك من األبوين حقا يف املصاحبة احلسنة؛ والعناية اتلامة بشؤونه (وصاحبهما يف ادلنيا معروفا )،

ولكن حق األم فوق حق األب بدرجات ،إذ لم يذكر حقه إال بعد أن أكد حق األم تمام اتلأكيد ،بذكرها ثالث مرات ،وإنما

علت مزنتلها مزن تله مع أنهما رشيكان يف تربية الودل هذا بماهل وراعيته؛ وهذه ِبدمته يف طعامه ورشابه ،وبلاسه وفراشه و

 ...إلخ.
ً
ً
ً
وهن ،وضعفا إىل ضعف؛ ووضعته كرها؛ يكاد
ألن األم اعنت يف سبيله ما لم يعانه األب ،فحملته تسعة أشهر وهنا ىلع ٍ

خيطفها املوت من هول ما تقايس ،وكذلك أرضعته سنتني ،ساهرة ىلع راحته ،اعملة ملصلحته وإن برحت بها يف سبيل ذلك
اآلالم وبذلك نطق الويح( :ووصينا اإلنسان بوادليه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله وفصاهل ثالثون شهرا)،

فرتاه وىص اإلنسان باإلحسان إىل وادليه؛ ولم يذكر من األسباب إال ما تعانيه األم إشارة إىل عظم حقها.
ً
ً
ً
ً
وبلاسا؛ وما إىل ذلك من حاجات املعيشة ،إن اكنا
طعاما ورشابا ،ومسكنا
ومن حسن املصاحبة لألبوين اإلنفاق عليهما

حمتاجني ،بل إن اكنا يف عيشة دنيا أو وسطى؛ وكنت يف عيشة ناعمة راضية فارفعهما إىل درجتك أو زد ،فإن ذلك من اإلحسان

يف الصحبة.

وا ذكر ما صنع يوسف مع أبويه وقد أويت امللك إذ رفعهما ىلع العرش بعد أن جاء بهما من ابلدو .ومن حسن الصحبة بل
مجاع أمورها ما ذكره اهلل بقوهل ( :وقىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوادلين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدهما أو الكهما
ً
ً
كريما .واخفض هلما جناح اذلل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا
فال تقل هلما أف وال تنهرهما وقل هلما قوال
َ
) فامنع عنهما لسان ابلذاءة ،وجنبهما أنواع األذى .وألن هلما قولك؛ واخفض هلما جناحك؛ وذلل لطاعتهما نفسك ،ورطب
لسانك بادلاعء هلما من خالص قلبك وقرارة نفسك وقل( :رب ارمحهما كما ربياين صغريا) ،وال تنس زيادة العناية باألم،

عمال بإشارة الويح؛ ومسايرة ملنطق احلديث.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• صحابيت  :صحبيت.
• ثم أباك  :ثم بر أباك.
َْ
َْ
• أدناك أدناك  :األقرب فاألقرب.
فوائد احلديث:

 .1عظيم حق الوادلين.
 .2زيادة الوصية باألم لضعفها وحاجتها.
 .3إكرام ذوي القرابات ليس ىلع درجة واحدة.
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 .4ترتيب احلقوق ووضعها يف مواضعها هو األصل والعدل.
 .5تقديم األم ىلع األب يف انلفقة.

املصادر واملراجع:

 رشح صحيح ابلخارى البن بطال  -حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م. األدب انلبوي ملحمد اخل َ ْويل ،ط ،4دار املعرفة  -بريوت 1423 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه. رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه. رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه. رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه. رشح صحيح ابلخارى البن بطال ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض1423 ،ه. صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،ط1422 ،1ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4182( :
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يا رسول اهلل ،هل بيق من بر أبوي يشء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال :نعم ،الصالة عليهما ،واالستغفار هلما،
وإنفاذ عهدهما من بعدهما

ْ
َ َ َْ ُ ُ ُ ٌ َْ َ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إِذ
احلديث :عن أيب أسيد الساعدي -ريض اهلل عنه -قال :بينا حنن جلوس ِعند رس ِ
َ
َ
َ
ر َُ
َ
َ ُ
َج َ
اء ُه َر ُج ٌل ِم ْن بَين َس ِل َمةَ ،ف َقال :يا رسول اهللَ ،هل بَ ِ َ
الصالة
يق ِم ْن ِب ِّر أبَ َو ري يش ٌء أبُ ُّره َما بِ ِه بَعد َموتِ ِهما؟ فقال« :ن َعم،
ِ
ر َ ُ َ ُ ر
ََ
َْ ُ
ْ
اذ َ
ار ل َ ُ
كر ُ
واالست ْغ َف ُ
هد ِه َما ِم ْن َب ْع ِد ِه َماَ ،وصلَ ُة ر
ال به َما ،وإ َ
ام َص ِدي ِق ِهما».
إ
ل
وص
ت
ال
يت
ال
م
ح
الر
ع
ف
ن
وإ
ما،
ه
ما،
يه
عل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ر
ر
احلديث يشري إىل أن بر الوادلين ال يقترص عليهما بل يتعداهما إىل أصدقائهما ،وأحبائهما ،وال يتوقف ىلع حياتهما بل إنه
َ
َ
ً
يق م ْن ب ِّر أبَ َو ري َيش ٌء أبُ ُّر ُه َما به بَ َ
َ َ
عد َموتِ ِهما؟" يدل ىلع أنه اكن بارا بوادليه،
ِِ
يستمر حىت بعد موتهما ،وسؤال الصحايب" :هل ب ِ َ ِ ِ

كما يتضمن استعداده وحبه للخري.

وأوجه الرب ما ذكره -عليه الصالة والسالم-

أوال " :الصالة عليهما" يعين ادلاعء هلما ،فالصالة هنا بمعىن ادلاعء.

اثلاين" :االستغفار هلما" ،وهو أن يستغفر اإلنسان لوادليه ،يقول :امهلل اغفر يل ولوادلي ،وما أشبه ذلك.
وأما اثلالث" :إنفاذ عهدهما" يعين :إنفاذ وصيتهما.

الرابع :الصدقة هلما ،فإن الصدقة تنفع الوادلين ،كذلك أيضا إكرام صديقهما ،يعين إن اكن هل صديق فأكرمه ،فإن هذا من

بره.

اخلامس :صلة الرحم اليت ال صلة لك إال بهما ،يعين صلة األقارب فإن هذا من برهما.

فهذه مخسة أشياء :الصالة عليهما ،واالستغفار هلما ،وإكرام صديقهما ،وإنفاذ عهدهما ،وصلة الرحم اليت ال صلة لك إال

بهما ،هذه من بر الوادلين بعد موتهما.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بَ ِين َس َ ِل َمة  :بطن من األنصار ،وليس يف العرب سلمة بكرس الالم غريهم.
• َيش ٌء أبُ ُّر ُه َما به  :أي ألبُ ُّر َ
هما به.
ِِ
ر َُ َ َ
يهما  :أي ادلاعء هلما.
• الصالة عل َِ
ْ
واالست ْغ َف ُ
ار ل ُهما  :أي وتدعو باملغفرة هلما.
•
ِ
َْ ُ
َ
ر
َ
وصية وصدقة وغري ذلك.
وإنفاذ عه ِد ِهما  :أي إمضاء ذلك من ِ
• ِ
• وصلة الرحم اليت ال توصل إال بهما : ،أي صلة أرحام الوادلين الذلان هما سبب فيها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

اغتنام فرصة حياة الوادلين ِّ
برب ِه َما.
ِ
من بر الوادلين:أ.ادلاعء هلما.ب.االستغفار هلما.
راعية شؤون الوادلين يف حياتهما ومماتهما ،أما يف حياتهما بالقيام ىلع شئونهما ،وأما يف مماتهما:أ.تنفيذ وصيتهما املرشوعة.ب.صلة أرحامهما
اليت هما سبب فيها.ج.إكرام صديقهما وأصحابهما.
احلرص ىلع تربية األوالد تربية صاحلة تعود بانلفع ىلع الوادلين يف احلياة وبعد املمات.
حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع اخلري وعدم انقطاعه.
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.6
.7
.8
.9

ينبيغ تبليغ العلم بعد سماعه أو حضور جملسه.
جهل ُحكما ينبيغ أن يسأل أهل اذلكر.
من ِ
العبادات مدارها ىلع اتلوقيف ،فال تكون إال بما رشع اهلل -عز وجل -ىلع لسان رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم.-
احلث ىلع صلة األرحام وإكرام أصدقاء الوادلين وتنفيذ وصيتهما.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي ،ط ،2دار الكتب العلمية،
بريوت1415 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.

الرقم املوحد)3027( :
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ر
ر
ُ ُ
دون أح ٍد
يا سعد بن معاذ ،اجلنة ورب الكعبة إين أجد رحيها من ِ

ر ْ
َض -ريض اهلل عنه -عن قتال بدر ،فقال :يا رسول اهلل،
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قالَ :غب عِم أنس بن انل
ِ
َ
ُ ُ ْ َ َ َ
ت عن أول قتال قاتلت املرشكني ،لنئ اهلل أشهدين قتال املرشكني ل ُ
غب ْ ُ
ري َي رن اهلل ما أصنع .فلما اكن يوم أح ٍد انكشف
ِ
ِ
ُ
ر
ْ
َ
املسلمون ،فقال :اللهم أعت ِذ ُر إيلك مما صنع هؤالء  -يعين :أصحابه  -وأبرأ إيلك مما صنع هؤالء  -يعين :املرشكني  -ثم
ُ
ِّ
ر
ِّ
إين ُ
دون أ ُح ٍد .قال سعد :فما
تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ،فقال :يا سعد بن معاذ ،اجلنة ورب الكعبة
أجد رحيها من ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
استطعت يا رسول اهلل ما صنع! قال أنس :فوجدنا به ِبض َعا وثمانني رضبة بالسيف ،أو طعنة بِ ُرمح ،أو َرميَة بسهم،
ُ
ُ
َر
ر
ٌ
َُ
َ
ومثل به املرشكون فما َعرفه أحد إال أختُه بِبَنانِ ِه .قال أنس :كنا نرى أو نظ ُّن أن هذه اآلية نزلت فيه
ووجدناه قد قتل
ويف أشباهه{ :من املؤمنني رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه} [األحزاب ]23 :إىل آخرها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر ْ
َض -عمه -لم يكن مع الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف بدر ،وذلك ألن غزوة بدر خرج
حييك أنس بن مالك أن أنس بن انل ِ
ً
إيلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ال يريد القتال ،وإنما يريد ِعري قريش وليس معه إال ثالثمائة وبضعة عرش رجال،
معهم سبعون بعريا وفرسان يتعاقبون عليها ،قال أنس بن انلَض للنيب -عليه الصالة والسالم -يبني هل أنه لم يكن معه يف
ً
قتاال ُلري ر
ين اهلل ما أصنع".
أول قتال قاتل فيه املرشكني ،وقال" :لنئ أدركت
فلما اكنت غزوة أحد ،ويه بعد غزوة بدر بسنة وشهر ،خرج انلاس وقاتلوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وصارت ادلائرة
يف أول انلهار للمسلمني ،ولكن ترك الرماة منازهلم اليت أنزهلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيها حال لقاء العدو ونهاهم

عن اتلحول عنها  ،فلما انكرس املرشكون وانهزموا نزل بعض أوئلك القوم عن تلك املنازل  ،فهجم فرسان املرشكني ىلع
وفر من ر
املسلمني من تلك انلاحية  ،واختلطوا بهم ،انكشف املسلمون ر
فر منهم ،إال أن أنسا -ريض اهلل عنه -تقدم إىل جهة

الكفار و قال( :امهلل إين أعتذر إيلك مما صنع هؤالء) يعين أصحابه اذلين فروا ( ،وأبرأ إيلك مما صنع هؤالء) ،يعين املرشكني
من قتال انليب ومن معه من املؤمنني.

وعندما تقدم -ريض اهلل عنه -استقبله سعد بن معاذ ،فسأهل إىل أين؟

قال :يا سعد ،إين ألجد ريح اجلنة دون أحد ،وهذا وجدان حقييق ،ليس ختيال أو توهما ،ولكن من كرامة اهلل هلذا الرجل

شم راحئة اجلنة قبل أن يستشهد -ريض اهلل عنه -من أجل أن يقدم وال حيجم ،فتقدم فقاتل  ،حىت قتل ريض اهلل عنه.

قال سعد -ريض اهلل عنه :-فما استطعت يا رسول اهلل ما صنع! أي :أنه -ريض اهلل عنه -بذل جمهودا ال أقدر ىلع مثله.

ووجد فيه بضع وثمانون ،ما بني رضبة بسيف ،أو برمح ،أو بسهم ،حىت إنه قد تمزق جدله ،فلم يعرفه أحد إال أخته ،لم تعرفه

إال ببنانه أي إصبعه ـ ريض اهلل عنه.

فاكن املسلمون يرون أن اهلل قد أنزل فيه ويف أشباهه هذه اآلية( :من املؤمنني رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه فمنهم من

قىض حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال) (األحزاب ،)23 :وال شك أن هذا وأمثاهل -ريض اهلل عنهم -يدخلون دخوال
أويلا يف هذه اآلية ،فإنهم صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه ،حيث قال أنس -ريض اهلل عنه :-واهلل ُلري ر
ين اهلل ما أصنع ،ففعل ،فصنع
صنعا ال يصنعه أحد إال من َم رن اهلل عليه بمثله حىت استشهد.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
َ َ َْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ََُْ
َ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ
ُ
ُ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري -تفسري قوهل تعاىلِ {:م َن المؤ ِمنني ِرجال صدقوا ما اعهدوا اهلل علي ِه ف ِمنهم من قىض حنبه}
[األحزاب]23 :
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ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• قتال بدر  :أي :غزوة بدر
• لريين اهلل  :أي :يلظهرن عميل هلل فرياه كما أنه علمه من قبل ،ويظهره للناس ً
أيضا ،وهذا من باب الفأل وتمين اخلري.
• انكشف املسلمون  :تركوا أماكنهم وانهزموا.
• يوم أحد  :غزوة أحد
• أحد  :جيل قريب من املدينة.
• رحيها  :راحئتها
• أبرأ  :أختىل وأختلص
• بضعا  :ما بني اثلالثة والعرشة.
• مثل به  :نكل به :جبدع أنفه أو قطع أذنه  ،أو غريهما من األعضاء.
• بنانه  :أطراف األصابع.
• أشباهه  :الشبه :هو املثل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

جواز الوعد احلسن ،وإلزام انلفس بما هو خري.
صدق أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف طلب الشهادة وتشوقهم إىل اجلنة.
استحباب بذل انلفس يف اجلهاد يف سبيل اهلل وإشهاد اهلل ىلع ذلك.
شدة يقني أنس بن انلَض وكمال إيمانه.
املجاهد الصادق املقبل ىلع اهلل احلريص ىلع بلوغ منازل الشهداء ،قد يشم راحئة اجلنة؛ فيكون أدىع ملواصلة اجلهاد ،وهذا تثبيت من اهلل
لعباده املخلصني.
جواز احلكم بالقرائن ،وهذا جتده يف تعرف أخت أنس بن انلَض عليه ببنانه.
فضيلة أنس بن انلَض -ريض اهلل عنه.-
جواز األخذ بالشدة يف اجلهاد.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل.
بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل:
  1397ـه 1977م الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم 1426ه.
ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن ،دار الكتاب العريب.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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يا عباس ،يا عم رسول اهلل ،سلوا اهلل العافية يف اِلنيا واآلخرة

ِّ ْ
احلديث :عن أيب الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه -قالُ :
قلت :يا رسول اهلل َعلم ِين شيئا أسأهل اهلل -
ُ
فمكثت أياما ً،ثم جئْ ُ
ُ
تعاىل ،-قالَ « :سلُوا َ
فقلت :يا رسول اهلل علمين شيئا أسأهل اهلل -تعاىل ،-قال يل« :يا
ت
اهلل َالعافية»
ِ
ُ
عباس ،يا َعم رسول اهللَ ،سلوا اهلل العافية يف ادلنيا واآلخرة».

درجة احلديث :صحيح لغريه.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
داعء
داعء ،فعلمه
هذا احلديث من جوامع لكمه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد سأهل عمه العباس -ريض اهلل عنه -أن يعلمه
ً
هو عبارة عن مجلة قصرية ،شديدة اإلجياز عميقة ادلاللة ،استوعبت خري ادلنيا واآلخرة ،وتنكري لفظ (شيئا) للتعظيم؛ ألنه
ً
ً
ً
يريد شيئا يسريا قويلا يسأل اهلل به ليس به لكفة مع عظم األجر فقال« :سلوا اهلل العافية» ،وعدم تقييد العافية بيشء جيعلها
اعفية اعمة تستلزم السالمة من لك رش دينوي وأخروي.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :أبو الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أسأهل  :أطلبه.
• العافية  :مصدر يدل ىلع حمو اذلنوب والسالمة من اآلفات والعيوب.
فوائد احلديث:

 .1العافية يه السالمة من لك رش وإذا وفقك اهلل هلا واعفاك من لك رش من رش األبدان والقلوب واألهواء وغريها فأنت يف خري.
 .2ادلاعء بالعافية أفضل ادلاعء.
 .3إرشاد إىل أنه ينبيغ للك أحد سؤال العافية يف ادلنيا بالسالمة من األسقام واملحن واآلالم ،ويف اآلخرة بالعفو عن اذلنوب وإنالة املطلوب.
 .4حرص الصحابة -رضوان اهلل عليهم -ىلع االسَتادة من العلم واخلري.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
السلسلة الصحيحة املجدلات الاكملة ،املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
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َ ُ ُّ َ
يا عبد اهلل بن قيس ،أال أدلك ىلع كْن من كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إال باهلل
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا عبد اهلل بن
َ ْ ََ
َ ُ ُّ َ
جأ من اهلل إال إيله».
قيس ،أال أدلك ىلع كزن من كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إال باهلل» .زاد النسايئ« :وال مل

درجة احلديث :صحيح والزيادة اليت عند النسايئ :منكرة.

واملنكر هو :احلديث اذلي خالف فيه الراوي الضعيف سائر الرواة اثلقات.

املعىن اإلمجايل:

أرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا موىس إىل كزن عظيم من كنوز اجلنة جيمع ويدخر هل إىل وقت يكون العبد أحوج ما
يكون ملثل هذه الكنوز واألموال ،فقال هل (الحول وال قوة إال باهلل) هذه اللكمة مثل الكزن اذلي يكون من أنفس أموال
ٌ
مدخر يوم القيامة عند اهلل لعباده ،والرس يف هذا األجر الكبري هلذه
العباد ،فِه هلا ثواب عظيم وكثري ،وهذا اثلواب الكبري

اللكمة ألنها تتضمن استسالم وتفويض العبد أمره إىل اهلل ،وأن العبد ال يملك شيئا من األمر ،فهو يتربأ من لك حول ومن

لك قوة ،ومن أي استطاعة هل ،إال أن يكون املعني هو اهلل جل وعال ،وإذا أرادك اهلل بيشء فال أحد ينقذك من اهلل جل

وعال ،ألنه ال ملجأ وال مهرب منه سبحانه وتعاىل إال إيله ،فاتلحصن إنما يكون برضاه سبحانه وتعاىل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،والزيادة للنسايئ.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُُ ُ
ر َ
ومجعه كنوز .
• كزن  :الكزن :هو ما يدفن من األموال واألمتعة ،واملقصود به يف احلديث هو املال املدخر،
• ملجأ  :امللجأ هو ماكن اللجوء واالعتصام ،وجلأ :أي الذ وهرب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ينبيغ للمتلكم أن يأيت بما ينبه به املخاطب يلنتبه ملا سيُقال.
فضيلة أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -حيث خصه انليب بهذا اتلنبيه اللطيف املحبوب "يا عبداهلل بن قيس".
ً
أن للجنة كنوزا غري هذه اللكمة ،لقوهل :من كنوز ومن للتبعيض.
استحباب هذا اذلكر واإلكثار منه ألجره الكبري.
ً
ً
أن للعبد إرادة وقدرة حقيقيتني ،وفعال حقيقيا يفعل به ما يشاء ،لكنها إرادة ومشيئة ال خترج عن إرادة اهلل ومشيئته.

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
سنن النسايئ الكربى ،حتقيق حسن عبد املنعم شليب ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األشقودري األبلاين،
ط دار املعارف ،الرياض.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،طبعة مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،طبعة املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،طبعة دار احلديث.
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يا غالم ،سم اهلل ،ولك بيمينك ،ولك مما يليك

ُ ُ
َ ُ
ْ
ْ
كنت غالما يف َحج ِر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكنت يَ ِدي ت ِطيش يف
احلديث :عن عمر بن أيب سلمة قال:
ُْ
ُ ُ ِّ َ
َ
ر َْ
ُْ ر َ َ
َ َ ْ
َ
الصحفة ،فقال ِيل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا غالم ،سم اهلل ،وَك ِبي ِمي ِنك ،وَك مما ي ِليك» فما زالت تِلك
ْ
ْ
ِطع َم ِيت َبع ُد.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن عمر بن أيب سلمة -ريض اهلل عنهماَ -
ابن زوجة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-واكن يف تربيته
ر
وحتت راعيته ،وقد ذكر من حاهل يف هذا احلديث أنه اكن أثناء األكل حيرك يديه يف جوانب القصعة يللتقط الطعام ،فعلمه

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ثالثة آداب من آداب األكل:
أوهلا :قول "بسم اهلل" يف بداية األكل.

وثانيها :األكل بايلمني.

ً
أنوااع مثل أن يكون
وثاثلها :األكل مما يليه؛ ألن أكله من موضع يد صاحبه سوء أدب ،قال العلماء :إال أن يكون الطعام
ً
وحيدا فال حرج
فيه قرع وباذجنان وحلم وغريه ،فال بأس أن تتخطى يدك إىل هذا انلوع أو ذاك ،وكذلك لو اكن اإلنسان يأكل

أن يأكل من الطرف اآلخر ألنه ال يؤذي ً
أحدا يف ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
ِّ َ
َْ ْ
َ
َْ َ
َ
رشبة.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب  -انلاكح  -األط ِعمة  -األ ِ
راوي احلديث :عمر بن أيب سلمة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

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

حجر  :بفتح احلاء ،أي يف تربيته وحتت راعيته وحضانته.
تطيش يف الصحفة  :أحركها وأمدها إىل جوانب القصعة ألتلقط الطعام ،وال أقترص ىلع موضع واحد.
غالم  :هو الصيب من الوالدة إىل سن ابللوغ.
سم اهلل  :قل" :بسم اهلل" عند بدء األكل.
يليك  :من اجلانب اذلي يقرب منك من الطعام.
تلك طعميت  :صفة أكيل وطريقيت فيه.

.1
.2

.3
.4
.5

من آداب األكل التسمية يف أوهل.
ر
ر
ر
ر
وجوب األكل بايلمني ،وحتريم األكل بالشمال ،إال من عذر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ال يأكل أحدكم بشماهل ،وال يرشب
ر
حمرمة ،ومن ر
فإن الشيطان يأكل بشماهل ،ويرشب بشماهل"؛ ومتابعة الشيطان ر
تشبه بقومٍ فهو منهم.
بشماهل،
ر
استحباب تعليم اجلاهل من كبار وصبيان ،السيما من حتت كفالة اإلنسان.
من آداب الطعام أن ال يأكل اإلنسان إال مما يليه ،وأن ال يتعداه إىل اجلوانب األخرى.
ر
الَتام الصحابة بما أدبهم به انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وذلك مستفاد من قول عمر :فما زالت تلك طعميت بعد.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه _  2006م
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58120( :
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يا فالن ،ما لك؟ ألم تك تأمر باملعروف وتنَه عن املنكر؟ فيقول :بىل ،كنت آمر باملعروف وال آتيه ،وأنَه
عن املنكر وآتيه

ً ُ َ ر ُ َ َ َ َ َ َْ
ر َ َْ
انلار ،فتَند ِل ُق
امة فيُلىق يف
احلديث :عن أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :يؤَت بِالرجل يوم ال ِقي
َ َ ُ ر َ ُ ُ
َ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ ُ
ر َ ََ ْ
جتَ
أَ ْقتَاب َب ْطنه فَ ُ
ك تَ ُ
حل َم ُ
ور ب َها َك َما يَ ُد ُ
يد ُ
أمرُ
ار ،فيَقولون :يا فالن ،ما لك؟ ألم ت
انل
هل
أ
ه
يل
إ
ع
م
ي
ف
،
َح
الر
يف
ار
ا
ور
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ َ
ََ ُ
ُْ َ
ََ َ
َََْ
َ
َ
ُ
َ
ب َ
ُ
َ
ُ
ُ
الم ُ
عروف وتنىه عن المنكر؟ فيقول :بىل ،كنت آمر بِالمعروف وال آ ِتي ِه ،وأنىه عن المنكر وآ ِتي ِه».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه اتلحذير الشديد من الرجل اذلي يأمر باملعروف وال يأتيه ،وينىه عن املنكر ويأتيه ،والعياذ باهلل.

تأيت املالئكة برجل يوم القيامة فيلىق يف انلار إلقاء ،ال يدخلها برفق ،ولكنه يلىق فيها كما يلىق احلجر يف ابلحر ،فتخرج

أمعاؤه من بطنه من شدة اإللقاء ،فيدور بأمعائه كما يدور احلمار يف الطاحون ،فيجتمع إيله أهل انلار ،فيقولون هل :ما لك؟
أي يشء جاء بك إىل هنا ،وأنت تأمر باملعروف وتنىه عن املنكر؟ فيقول ُم ِق ًّرا ىلع نفسه :كنت آمر باملعروف وال أفعله،
وأنىه عن املنكر وأفعله ،فالواجب ىلع املرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها باملعروف وينهاها عن املنكر؛ ألن أعظم انلاس حقا

عليك بعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نفسك.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َْ
• َتن َد ِل ُق  :خترج.
ْ
• أقتَاب  :األمعاء ،واحدها قتب.
ر َ
الرَح  :حجر الطاحون.
•
• َوآ ِتي ِه  :أفعله.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

تشديد العقوبة ىلع من خيالف قوهل عمله؛ لعصيانه مع العلم املقتيض للخشية واملباعدة عن املخالفة.
َُ
المغيبات اليت أخرب عنها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصف انلار ووصف املعذبني فيها.
من
فعل املعروف وترك املنكر مانعان من دخول انلار.
انلاس يوم القيامة يعرف بعضهم ً
بعضا ،ويصارح بعضهم بعضا ،بعد كشف السرت وظهور الغيب.
وعيد شديد ملن خالف قوهل فعله ،وأن العذاب يشدد ىلع العالم إذا عىص أعظم من غريه ،كما يضاعف هل األجر إذا عمل بعلمه ،ولكن ال
يسقط عن العايص فرض األمر باملعروف وانلِه عن املنكر مع عزمه ىلع االمتثال ،واألول املراد به من ليس دليه عزم ىلع ترك املعايص.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)3345( :
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ُ ه ً
َ َ ًَ
ََهَ ُ
ُ
يا معِّش األنصار ،ألم أجدكم ضالال فهداكم اهلل يب؟ وكنتم متفرقني فألفكم اهلل يب؟ واعلة فأغناكم
اهلل يب؟

ُ َْ َ
َ
َُرَ
المؤلف ِة قلوبهم،
ني؛ ق َسم يف انلاس ،ويف
احلديث :عن عبد اهلل بن زيد بن اعصم قال« :ملا أفاء اهلل ىلع رسوهل يوم حن ٍ
ْ
يعط األنصار شيئا .فكأنهم وجدوا يف أنفسهم؛ إذ لم يُ ِصب ُه ْم ما أصاب انلاس.
ولم ِ
ُ ر ً
َ َ ًَ
ََر َ ُ
ُ
فخطبهم؛ فقال :يا معرش األنصار ،ألم أجدكم ضالال فهداكم اهلل يب؟ وكنتم متفرقني فألفكم اهلل يب؟ واعلة
ُ
أم ُّن .قال :ما يمنعكم أن جتيبوا رسول اهلل؟ قالوا :اهلل ورسوهل َ
ورسوهل َ
فأغناكم اهلل يب؟ لكما قال ً
شيئا؛ قالواُ :
أم ُّن.
اهلل
ْ
ََ َ َ َ
َ ُ
رحا ِلكم؟
قال :لو ِشئتُ ْم لقلتم :جئتنا كذا وكذا .أال ت ْرض ْون أن يذهب انلاس بالشاة وابلعري ،وتذهبون برسول اهلل إىل
ْ ً
ًْ ََ َ ْ
ك ُ
ت وادي األنصار َوش ْعبَ َها .األنصار ش َع ٌ
ار،
لوال اهلجرة لكنت ام َرأ من األنصار ،ولو سلك انلاس واديًا أو ِشعبا ،لسل
ِ
ِ
ََ ً
وانلاس دثَ ٌ
ار ،إنكم ستلقون بعدي أث َرة  ،فاصربوا حىت تلقوين ىلع احلوض».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َْ
ني وبعد أن ترك حصار الطائف اعد إيلها
ملا فتح اهلل ىلع نبيه حممد -صىل اهلل عليه وسلم -من الغنائم الكثرية يف موقعة حن ٍ
ً
أقواما حديِّث عهد باإلسالم يلتألفهم فأنكر ذلك بعض األنصار أما
أي إىل الغنائم ،فأعطى انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

خيارهم فإنهم يعلمون أن ترصف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ترصف حبق فلما بلغته مقاتلهم حيث قال بعضهم يعطي

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الغنائم ألقوام تقطر سيوفنا من دمائهم ويدعنا ،فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جبمعهم
هل يف قبة فاجتمعوا ،فقال :ما مقالة بلغتين عنكم  ..إلخ ما ذكر .فعاتبهم واعرتف هلم بما قدموه من نرصة هل ولإلسالم اذلي

جاء به فطابت نفوسهم وعرفوا بذلك عظيم ما ذخر اهلل هلم من صحبة رسوهل ورجوعهم به إىل رحاهلم باإلضافة إىل ما ادخره
ََ
اهلل هلم يف ادلار األخرى ىلع ما قدموه وبذلوه فأمرهم -صىل اهلل عليه وسلم -بالصرب ىلع ما سيلقونه بعده من األث َر ِة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• أفاء  :أرجع أموال الكفار إىل املسلمني باليفء.
ُ َْ
ني  :يوم غزوة حنني.
• يوم حن ٍ
• ُحنَ ْني  :واد يف طريق مكة الطائفُ ،
المتجه من طريق السيل الكبري ،وهو واقع بني الرشائع وقرية الزيمة ويسىم اآلن وادي يداعن ،وقد وقعت
ٍ
ٍ
فيه معركة ضارية بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبني "هوازن" ومعهم "ثقيف" يف شوال من السنة اثلامنة من اهلجرة.
• قَ رسم  :ر
وزع الغنيمة.
ُ رَ
الم َؤلف ِة قلوبهم  :ناس من قريش حديثو العهد باإلسالم أعطاهم يلتمكن اإلسالم يف قلوبهم.
•
• وجدوا  :حزنوا.
لم يصبهم  :لم يأتهم من الغنيمة.
•
َرَ ُ
ك ُم اهلل يب  :أي مجعكم ىلع ر
يدي وبسبيب.
• فألف
ً
ال  :مجع ضال ،وهو :من فارق ُ
الهدى.
• ضال
• فهداكم اهلل يب  :دلكم ىلع احلق حىت سلكتموه بسبيب.
• متفرقني  :متشتتني :ال تربطكم رابطة.
• فأغناكم اهلل  :بسط لكم يف الرزق من املغانم وغريها.
ر
• َ
أم رن  :أي  :أكرث ِمنة علينا وأعظم.
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ًَ
َاعلة  :فقراء.
َ
رحا ِلكم  :الرحال :حمل اإلقامة.
لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار  :أي :لوال أن النسبة إىل اهلجرة نسبة دينية ال يسعين تركها النتسبت إىل داركم.
سلك  :دخل.
واديا  :جمرى السيول.
ْ
ب  :اسم ملا انفرج بني جبلني.
ِ
الشع ِ
َ
ٌ
األنصار ِشعار  :الشعار هو :اثلوب اذلي ييل اجلسد.
َ ٌ
الشعار.
َ ِدثار  :هو اثلوب اذلي فوق ِ
َ ً
أث َرة  :تقديم انلاس عليكم يف أمور ادلنيا.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

ُ رَ
الم َؤلف ِة قلوبهم من الغنيمة ،حبسب رأي اإلمام واجتهاده وإن كرث .
إعطاء
َ
حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ق ْس ِم الغنائم ىلع ما تقتضيه مصلحة اإلسالم واملسلمني.
جواز حرمان من وثق بدينه ،تبعا للمصلحة العامة.
أن أصحاب اإليمان القوي العميق يولكون إىل إيمانهم باعتبار أنهم ال يهتمون ألمر ادلنيا.
لإلمام تفضيل بعض انلاس ىلع بعض يف مصارف َ ْ
اليفء ،وأن هل أن يعطي الغين منه للمصلحة.
ال عتب ىلع من طالب حبقه يف األمور ادلنيوية.
مرشوعية املوعظة واخلُطبة يف املناسبات وتبيني احلق.
جواز ختصيص بعض املخاطبني يف اخلُطبة.
تسلية َمن فاته يشء من ادلنيا بما حصل هل من ثواب اآلخرة.
إقامة احلجة عند احلاجة إيلها ىلع اخلصم.
معاتبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لألنصار ىلع ما بلغه عنهم.
مرشوعية معاتبة من وثقت من إيمانه وصدق نيته.
أن القائد واألمري وأصحاب الواليات ال يترصفون يف الشؤون العامة ،من غري أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها.
حسن راعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألصحابه.
تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واعرتافه باجلميل.
كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رمحة وبركة ىلع األمة ،السيما األنصار.
مرشوعية االعتذار إىل الغري من فعل ما حيزنه.
حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف معاجلة األمور.
جواز عقد اجللسات اخلاصة.
مرشوعية تسلية املؤمن إذا فاته يشء من ادلنيا بما عنده من اإليمان والعمل الصالح وثوابهما.
مرشوعية إخبار الغري بما سيكون عليه من مكروه؛ ليستعد هل ويوطن نفسه عليه.
أن الرغبة يف األشياء ادلنيوية ال ختل بإيمان الراغب وإخالصه ،إذا اكن لم يعمل ألجل ادلنيا فقط .فانليب صىل اهلل عليه وسلم لم يؤنبهم ىلع
رغبتهم.
استعمال األنصار األدب واعرتافهم باحلق.
ما لألنصار -ريض اهلل عنهم -من فضل اإليمان وانلرصة هلل ورسوهل ،أوجبت استئثارهم بانليب -عليه الصالة والسالم ،-كما أوجبت حمبته
هلم وتقديمهم ىلع غريهم.
أن املهاجرين أفضل من األنصار؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يتخل عن وصف اهلجرة مع شدة حمبته لألنصار.
عظيم منة اهلل تعاىل و منة رسوهل ىلع األنصار.
فيه عظيم ما رجع به األنصار وقلة ما رجع به انلاس.
عالمة من عالمات انلبوة؛ حيث أخرب عن أمر مستقبل فوقع ىلع وفق ما أخرب به صىل اهلل عليه وسلم.
إثبات احلوض يوم القيامة.
وجوب الصرب ىلع املصائب.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجِم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َْ ُ
ً
يا معِّش املهاجرين واألنصار ،إن من إخوانكم قوما ليس هلم مال ،وال عشرية ،فليض هم أحدكم إيله
ه ُ َْ
ني أو اثلالثة
الرجل ِ
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنه أراد أن يغزو ،فقال« :يا معرش املهاجرين
ر ُ َْ
ً
َْ ُ ر
ني أو اثلالثة ،فما ألحدنا ِمن
واألنصار ،إن من إخوانكم قوما ليس هلم مال ،وال عشرية ،فليضم أحدكم إيله الرجل ِ
َ ْ َْ ُ
ُ َْ ُْ
َ
كع ْقبَة أحدهم من َ َ
إيل اثنني أو ثالثة ما يل إال ُع ْقبَة ُ
فض َم ْم ُ
ت ر
مجيل.
كعقبَة» .يعين :أحدهم ،قال:
ظهر حي ِمله إال عقبة

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املعىن :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر أصحابه -ريض اهلل عنهم -أن يَتَ َن َ
اوب الرجالن واثلالثة ىلع ابلعري الواحد حىت

يكون انلاس لكهم سواء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -السري  -اإليثار.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َْ
• يغزو  :يذهب إىل قتال العدو يف أرضه.
َُ ُ
اونه.
• عشرية  :قبيلة تع ِ
• يا معرش  :املعرش :اجلماعة.
ْ
الر ُجلَ ْني أو اثلالثة  :أي :أحدكم يَ ُض ُّم االثنني ،وأحدكم يَ ُض ُّم ثالثة ،ىلع َح َسب احلال من اليَ َ
• فلْيَ ُض رم أحدكم إيله ر
واإلعسار.
ار
س
ِ
ِ
ُ َ
ُْ
• ظهر  :اإلبل اليت حي َمل عليها وت ْركب.
• ُع ْقبَة  :ر
اتلنَ ُ
اوب يف ركوب ابلعري وامليش.
فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع املساعدة يف فعل اخلري اكجلهاد وغريه.
 .2استجابة الصحابة -ريض اهلل عنهم -تلعليمات انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3إاعنة الرفيق يف السفر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
ديلل الفاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،اجلمعية األزهرية.
معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل ،اعلم الكتب.

الرقم املوحد)6005( :

205

يا مقلب القلوب ثبت قلِب ىلع دينك
احلديث :عن شهر بن حوشب قال :قلت ألم سلمة -ريض اهلل عنها ،-يا أم املؤمنني ،ما اكن أكرث داعء رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -إذا اكن عندك؟ قالت :اكن أكرث داعئه« :يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك».

درجة احلديث :صحيح لغريه.

املعىن اإلمجايل:

اكن أكرث داعئه -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول ،هذا القول( :يا مقلب القلوب) أي مرصفها تارة إىل الطاعة واإلقبال وتارة
إىل املعصية والغفلة( ،ثبت قليب ىلع دينك) ،أي اجعله ثابتًا ىلع دينك غري مائل عن ادلين القويم والرصاط املستقيم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت.
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مقلب القلوب  :حمول القلوب من حال إىل حال.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

خضوع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لربه وتَضعه إيله ،وإرشاد األمة إىل سؤال ذلك.
اإلشارة إىل أهمية االستقامة واثلبات ،واإليماء إىل أن العربة باخلاتمة.
العبد ال يستغين عن تثبيت اهلل هل ىلع اإلسالم طرفة عني.
قلوب العباد بيد اهلل يقلبها كيف يشاء.
اثلبات ىلع اإلسالم هو انلعمة العظىم اليت ينبيغ ىلع العبد أن يسىع إيلها ويشكر مواله عليها.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش1407 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430 ،1ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه.
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ َ
َ
يتبع امليت ثالثة :أهله وماهل وعمله ،فريجع اثنان ويبىق واحد :يرجع أهله وماهل ،ويبىق عمله

ٌ ُْ َ ُ َ ُ
ً ْ
َْ
َ
ويبىق واحد :يرجع
وماهل وع َمله ،فريجع اثنان
امليت ثالثة :أهله
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يَتبَ ُع
ُْ َ ُ
َ ُ
وماهل ،ويبىق ع َمله».
أهله

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :إذا مات اإلنسان تبعه املشيعون هل؛ فيتبعه أهله يشيعونه إىل قربه ،ويتبعه ماهل :أي عبيده وخدمه املمايلك هل،
خريا فخري وإن اكن ًّ
ويتبعه عمله معه ،فريجع اثنان ،ويبىق معه عمله ،فإن اكن ً
رشا فرش.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ْ
• يَتبَ ُع امليت  :أي :يلحقه إىل قربه.
فوائد احلديث:
.1

احلث ىلع فعل ما يبىق مع اإلنسان ،وهو العمل الصالح يلكون أنيسه يف قربه ،إذا رجع أهله وماهل.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة. -رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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يدخل اجلنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطري

ً َ ُ
دخ ُل اجلّ رنة أَقْ َوام أَفئ َد ُت ُهم مثل أًفئ َدة ر
الطري».
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ي
ِ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -عليه الصالة والسالم -عن وصف قوم من أهل اجلنة وأن قلوبهم رقيقة فزعة كما تفزع الطري ،وذلك خلوف
ً
ً
هؤالء املؤمنني من ربهم ،كما أن الطري كثرية الفزع واخلوف ،وهم أيضا أكرث انلاس توالك ىلع اهلل يف طلب حاجاتهم كما
ً
خترج الطري صباحا لطلب رزقها.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أهل اجلنة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ٌ
أقوام  :مجع قوم ،واملراد به مجاعة من الرجال والنساء.
•
• أفئدتهم مثل أفئدة الطري  :األفئدة :مجع فؤاد ،والفؤاد :هو القلب.قيل :متولكون.وقيل :قلوبهم رقيقة ،فِه أرسع فهما وقبوال للخري وامتثاال هل.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

ُّ
اتلوَك ىلع اهلل ورقة القلب ،من أسباب دخول اجلنة والفوز بنعيمها.
ً
َر
ر
تولكون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم اهلل كما يرزق
يَُضب تلمام اتلوَك مثال بالطري كما يف قول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لو أنكم
الطري تغذو ِمخاصا وتروح بطانا".
األخذ باألسباب والسيع يف طلب الرزق من صدق اتلوَك ىلع اهلل تعاىل ،اكلطري تغدو وال تقعد عن السيع.
اتلوَك احلق هو مصدر الرزق الطيب مع السيع املطلوب.
الرزق ال يأيت بالقوة وإنما يكون بتعايط األسباب واتلوَك ،وإال ملا رزق طري مع نرس.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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يستجاب ألحدكم ما لم يعجل :يقول :قد دعوت رِّب ،فلم يستجب يل

ً
َْ َ ْ
جل :يقول :قد دعوت ريب ،فلم يستجب
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع :يُستجاب ألحدكم ما لم يع

يل».
َْ َْ ْ
َْ ُ
ُ
ويف رواية ملسلم« :ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ،أو قطيعة رحم ،ما لم يستع ِجل» قيل :يا رسول اهلل ما
ََ ُ
ََ ْ َ ْ
ح ُ
ويدع ادلاعء».
رس عند ذلك
االستعجال؟ قال« :يقول :قد دعوت ،وقد دعوت ،فلم أر يستجب يل ،فيست ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يستجاب للعبد داعؤه ما لم يدع بمعصية أو قطيعة رحم ،وما لم يستعجل ،فقيل :يا رسول
اهلل ما االستعجال املرتب عليه املنع من إجابة ادلاعء ،قال :يقول :قد دعوت وقد دعوت ،وتكرر مين ادلاعء ،فلم يستجب
يل؛ فيستعجل عند ذلك ويرتك ادلاعء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بإثم  :بمعصية.
• فيستحرس  :يمل وينقطع.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

احلث ىلع ادلاعء؛ فإنه لب العبادة.
من موانع إجابة ادلاعء االستعجال والضجر وترك ادلاعء ،وكذلك ادلاعء بإثم وقطيعة رحم.
تكفل اهلل بإجابة داعء املسلم.
االستعجال يؤدي إىل الفتور واالنقطاع عن عبادة ادلاعء.
ً
األمر لكه بيد اهلل ،وقد جعل للك يشء قدرا.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف سعيد اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ابلكري الصدييق ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة. -رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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يرسوا وال تعرسوا ،وبِّشوا وال تنفروا

ً َ ِّ ُ َ َ
َ ُ َ ِّ
رسواَ ،وب َ ِّ ُ
ال ُت َع ِّ ُ
رشوا َوال تنف ُروا».
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يرسوا و

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيب اتلخفيف واليرس ىلع انلاس فما خري -صىل اهلل عليه وسلم -بني أمرين قط إال اختار
ً
أيرسهما ما لم يكن حمرما ،فقوهل :يرسوا وال تعرسوا أي :يف مجيع األحوال ،وقوهل :وبرشوا وال تنفروا ،البشارة يه اإلخبار
باخلري عكس اتلنفري ،ومن اتلنفري اإلخبار بالسوء والرش.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• برشوا  :من البشارة ويه اإلخبار ِبري.
• وال تنفروا  :وال تباعدوهم عن اخلري وترصفوهم عنه.
• يرسوا  :أي :سهلوا.
• وال تعرسوا  :أي :وال تضيقوا.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

واجب املؤمن أن حيبب انلاس باهلل ويرغبهم يف اخلري.
ينبيغ ىلع ادلاِع إىل اهلل أن ينظر حبكمة إىل كيفية تبليغ دعوة اإلسالم إىل انلاس.
اتلبشري يودل الرسور واإلقبال واالطمئنان لدلاِع وملا يعرضه ىلع انلاس.
اتلعسري يودل انلفور واإلدبار والتشكيك يف الكم ادلاِع.
ً
ً
سعة رمحة اهلل بعباده وأنه ريض هلم دينا سمحا ورشيعة ميرسة.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط 1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،تأيلف :ابن بطال أبو احلسن يلع بن خلف بن عبدامللك ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،انلارش :مكتبة الرشد
ط 2اعم .1423
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أبو العباس أمحد بن حممد القسطالين ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،ط 7اعم .1323
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،

الرقم املوحد)5866( :

210

يقول اهلل -تعاىل :-ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل اِلنيا ثم احتسبه إال اجلنة

ً
المؤمن عندي َج َزاء إ َذا َق َب ُ
مرفواع« :يقول اهلل -تعاىل :-ما ل َعبدي ُ
ضت َص ِف ريه
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ
ُّ ُ ْ َ
ر َّ
ادلنيَا ث رم احت َسبَه ِإال اجلنة».
هل
ِمن أ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
خيرب انليب -عليه السالم -يف هذا احلديث القديس ،أن من ابتيل بفقد حبيبه من قريب وحنو ذلك إذا صرب اإلنسان ىلع قبض
من يصطفيه اإلنسان وخيتاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية ،من ودل ،أو أخ ،أو عم ،أو أب ،أو أم ،أو صديق ،إذا أخذه اهلل -عز

وجل -ثم احتسبه اإلنسان فليس هل جزاء إال اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َص ِف ريه  :حبيبه ألنه يصافيه املحبة والود.
َْ
• احت َسبه  :صرب ىلع فقده راجيا األجر من اهلل ىلع ذلك.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

أن من صرب ىلع املصيبة واحتسب ثوابها عند اهلل -تعاىل ،-فإن جزاءه اجلنة.
أن من أعظم املصائب اليت تزنل باإلنسان فقد األحبة.
أن الاكفر مهما عمل من عمل صالح ،فليس هل به عند اهلل يشء ،لعدم اإليمان.
يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب وخاتمة ذلك دخول اجلنة.
فضيلة الصرب ىلع قبض احلبيب من ادلنيا ،وأن اهلل -عز وجل -جيازي اإلنسان إذا صرب ىلع ذلك رجاء ما عند اهلل اجلنة.
يف احلديث ديلل ىلع سعة فضل اهلل -سبحانه وتعاىل -وكرمه ىلع عباده ،فإن امللك ملكه ،واألمر أمره ،ومع ذلك فإذا قبض اهلل صيف اإلنسان
واحتسب ،فإن هل هذا اجلزاء العظيم.
اإلشارة إىل أفعال اهلل ،من قوهل" :إذا قبضت صفيه".

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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يقول اهلل :إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ،فال تكتبوها عليه حىت يعملها ،فإن عملها فاكتبوها بمثلها ،وإن
تركها من أجيل فاكتبوها هل حسنة

ً
َ
ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :يقول ُ
اهلل :إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ،فال تكتبوها عليه حىت
َ
ً
ً
َ
ْ
ْ
ْ
يعملها ،فإن َع ِملها فاكتبوها بمث ِلها ،وإن تركها ِمن أجيل فاكتبوها هل حسنة ،وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها
ً ْ
ْ
سبع مائة ِضع ٍف».
فاكتبوها هل حسنة ،فإن عملها فاكتبوها هل بعرش أمثاهلا إىل ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
هذا اخلطاب من اهلل تعاىل للمالئكة املولكني حبفظ عمل اإلنسان وكتابته ،وهو يدل ىلع فضل اهلل ىلع اإلنسان ،وجتاوزه

عنه .قوهل« :إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ،فال تكتبوها عليه حىت يعلمها» والعمل قد يراد به عمل القلب واجلوارح ،وهو
ْ
ْ ُ ْ
ْ
الظاهر؛ ألنه قد جاء ما يدل ىلع أن عمل القلب يؤاخذ به ،وجيزي عليه ،قال اهلل تعاىلَ :
{و َمن يُ ِرد ِفي ِه ِب ِإحلَا ٍد بِ ُظل ٍم ن ِذق ُه ِم ْن
َ َ َ
اب أ ِيل ٍم} ،ويف احلديث الصحيح« :إذا اتلىق املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف انلار»  ،قالوا :هذا القاتل ،فما بال املقتول؟
عذ ٍ
ً
قال« :إنه اكن حريصا ىلع قتل أخيه» ،فهذه انلصوص تصلح تلخصيص عموم قوهل« :إذا أراد أن يعمل سيئة فال تكتبوها
حىت يعملها» وهذا ال خيالف قوهل يف السيئة« :لم تكتب عليه»؛ ألن عزم القلب وتصميمه عمل.
ْ
السيِّئةَ
َ َ
رش أَ ْمثَال َها َو َمن َجاء ب ر
احلَ َسنَ ِة فَلَ ُه َع ْ ُ
ِ
ِ
َ ُِ
قوهل« :فإن علمها فاكتبوها بمثلها» ،يعين :سيئة واحدة ،قال اهلل تعاىل{ :من جاء بِ
َ َ
َ ْ َ َ َ ِّ َ ً َ ُ ْ
ر ََْ ُ ْ َ ُْ َُ َ
َ َ ُْ
َ
ر ََْ َ ْ َ َ َ
احلًا ِّمن ذك ٍر أ ْو أنَث َو ُه َو
فال جي َزى ِإال ِمثلها َوهم ال يظلمون} ،وقال تعاىل{ :من ع ِمل سيئة فال جي َزى إِال ِمثلها َومن ع ِمل ص ِ
ُ ْ ٌ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َْ ر َ ُ ْ َ ُ َ
يها ب َغ ْ
ون ف َ
َ
اب}.
مؤ ِمن فأو ِئلك يدخلون اجلنة يرزق
ِ
ري ِحس ٍ
ِ ِ
ً
ً
ر
ً
قوهل« :فإن تركها من أجيل فاكتبوها هل حسنة» قيد تركها بأنه من أجل اهلل تعاىل ،أي :خوفا منه ،وحياء ،أما إذا تركها اعجزا،
ً
ُ
ُ
أو خوفا من اخللق ،أو لعارض آخر ،فإنها ال تكتب هل حسنة ،بل ربما كتبت عليه سيئة.
ُّ
قوهل« :وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها هل حسنة» إىل آخره ،وهذا تفضل من اهلل تعاىل الكريم املنان ىلع عباده،

فله احلمد واملنة ،فأي كرم أعظم من هذا ،اهلم باحلسنة يكتب اهلل به حسنة اكملة ،وعمل احلسنة يكتب به عرش حسنات

إىل سبعمائة حسنة.

ً

ويف هذا احلديث أسند انليب صىل اهلل عليه وسلم هذا القول إىل اهلل تعاىل بقوهل« :يقول اهلل :إذا أراد عبدي» واصفا هل بذلك،
ً
ُّ
وهذا القول من رشعه اذلي فيه وعده لعباده ،وتفضله عليهم ،وهو غري القرآن ،وليس خملوقا ،فقوهل تعاىل غري خلقه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة  -اتلفسري :تفسري (وإن عليكم حلافظني كراما اكتبني).
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:

 .1احلديث ديلل ىلع إثبات الكم اهلل تعاىل وخماطبته للمالئكة.
 .2هذا احلديث يدل ىلع فضل اهلل ىلع اإلنسان ،وجتاوزه عنه.
ر
 .3اإليمان باملالئكة املولكني حبفظ عمل اإلنسان وكتابته.
ً
ً
ً
ً
وحياء ،فإنها تكتب هل حسنة ،أما إذا تركها اعجزا ،أو خوفا من اخللق ،أو لعارض آخر ،فإنها
 .4من ترك سيئة من أجل اهلل تعاىل أي :خوفا منه،
ال تكتب هل حسنة ،بل ربما كتبت عليه سيئة.

212

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع بها شعف اجلبال

َ َ
ُ
َ ُ ْ
َ
يكون َ
خري
هلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يُوشك أن
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ا ِ
َ َ
َ
مال املسلم َغنَ ٌم يَتر ُ
الفنت".
القطر يَ ِف ُّر بدي ِن ِه من
ومواقع
اجلبال،
بع بها ش َعف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث فضل العزلة يف أيام الفنت إال أن يكون اإلنسان ممن هل قدرة ىلع إزالة الفتنة ،فإنه جيب عليه السيع يف إزاتلها

إما فرض عني وإما فرض كفاية حبسب احلال واإلماكن ،وأما يف غري أيام الفتنة فاختلف العلماء يف العزلة واالختالط أيهما
أفضل؟ ،واملختار :تفضيل اخللطة ملن ال يغلب ىلع ظنه الوقوع يف املعايص.

"يفر بدينه من الفنت" يعين :يهرب خشية ىلع دينه من الوقوع يف الفنت ،وهلذا أمر اإلنسان أن يهاجر من بدل الرشك إىل بدل

اإلسالم ،ومن بدل الفسوق إىل بدل االستقامة ،فكذلك إذا تغري انلاس والزمان.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يوشك  :يقرب.
• شعف اجلبال  :أعالها.
• مواقع القطر  :مواضع العشب اليت يزنل فيها املطر.
• الفنت  :ما ينال اإلنسان من ابلالء واالختبار.
فوائد احلديث:

 .1فضيلة العزلة ملن خاف ىلع دينه.
 .2احلديث من دالئل انلبوة ،فقد وقع ما أخرب به انليب –صىل اهلل عليه وسلم ،-فال يكاد املسلم ينجو بنفسه يف الليل أو انلهار.
ّ
 .3الفرار من الفنت سبيل املؤمنني اخلُلص؛ ألنه صيانة لدلين.
ً ً
 .4من خري مال املسلم غنم يراعها يف العشب املباح ،حيث يكسب منها قوتا طيبا.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-2تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
-3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
-5صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
-6عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
-7فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري؛ لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب ،حتقيق طارق بن عوض اهلل ،دار ابن اجلوزي-ادلمام ،الطبعة
اثلانية1422 ،ه.
-8كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
-9نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ر َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ
ْ َ َه َْ َ
يؤَت ِِبَهن َم يومئِ ٍذ هلا سبعون ألف ِزمامٍ  ،مع ُك ِزمامٍ سبعون ألف مل ٍك جيرونها

ً َْ
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يُؤَت جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف ِز َمامٍ مع لك زمام
َ َ
سبعون ألف ملك جيُ ُّرون َها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يؤَت بانلار يوم القيامة هلا سبعون ألف حبل تقاد به ،ويف لك حبل سبعون ألف ملك جيرونها به.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يومئذ  :هو يوم القيامة.
• زمام  :هو ما تقاد به ادلابة من حبل وغريه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ِعظم خلق جهنم.
تفصيل خلَلق جهنم ،وأن هلا أزمة تقاد بها ،وهلا من يقودها من املالئكة.
بيان عدد املالئكة اذلين جيرون جهنم.
جيب اإليمان ِبرب الواحد املتعلق بالعقائد واألحاكم كهذا احلديث.
ختويف اهلل لعباده يلتقوه ويعبدوه.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،حتقيق خليل مأمون شيحا  -دار املعرفة – بريوت  -الطبعة الرابعة1425 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،ارشاف محد العمار  ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه 2009 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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أحاديث ادلعوة واحلسبة

ُُ
َُ
ُ ْ َ
اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم المعجمة ،فاركبوها صاحلة ،ولكوها صاحلة

َ َ ْ
احلديث :عن سهل بن عمرو -ريض اهلل عنه -قال :ر
حلق ظه ُره ببَ ْط ِن ِه،
مر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ببعري قد ِ
ُُ
َ
الم ْع َ
فقال« :اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم ُ
جمة ،فاركبُوها صاحلة ،ولكوها صاحلة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ ْ
ظهره ببطنه من شدة اجلوعَ ،
رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
بعريا قد لصق ُ
بالرفق بابلهائم،
فأمر -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ َ
كلّفها ما ال تستطيع ،وال ُي َق ّرص يف ح ّقها يف أَ ْكل أو ُ ْ
رشب ،فإن ركبها
ِ
ِ
وأنه جيب ىلع اإلنسان أن يعاملها معاملة حسنة فال ي ِ
بعد اكنت صاحلة للركوب ،وإن أكلها اكنت صاحلة للطعام.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد.
راوي احلديث :سهل بن عمرو -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بعري  :الواحد من اإلبل.
ً
َ
ر
ُ
• حلق ظهره ببطنه  :يعين :أصبح ضعيفا من اجلوع واتلعب.
ُّ
ادل ّ
لك ذات أربع قوائم من ر
واب.
• ابلهائم :
ُ
ّ
َ
• املعجمة  :اليت ال تتلكم فتع ِرب عن أملها وتعبها.
• فاركبوها صاحلة  :أي :فاركبوها إذا اكنت قوية تستطيع الركوب.
ُْ
• لكوها صاحلة  :أي :ال ترتكوها حىت يه ِلكها الضعف من اجلوع أو املرض.
فوائد احلديث:
 .1األمر بتقوى اهلل -عز وجل.-
 .2وجوب اإلحسان إىل احليوان ،بعدم حتميله أكرث من اذلي يستطيع.
 .3األمر باملحافظة ىلع األموال وعدم إتالفها.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة العرصية. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.رش ُح اجلَامع ر
حممد إسحاق ر
الصغري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،املحقق :د .ر
نوير َ ْ
 راتل ُ
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل1432 ،
ِ
ِ ِ
 ـه 2011 -م.
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اسمعوا وأطيعوا ،فإنما عليهم ما محلوا ،وعليكم ما محلتم
احلديث :عن أيب هنيدة وائل بن حجر -ريض اهلل عنه :-سأل سلمة بن يزيد اجلعيف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

فقال :يا نيب اهلل ،أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ،ويمنعونا حقنا ،فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ،ثم سأهل ،فقال
ُ ِّ ْ
ُ ِّ ُ
محلتُم».
محلوا ،وعليكم ما
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اسمعوا وأطيعوا ،فإنما عليهم ما

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل سلمة بن يزيد -ريض اهلل عنه -انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة هلم ،ولكنهم
يمنعون احلق اذلي عليهم؛ ال يؤدون إىل انلاس حقهم ،ويظلمونهم ويستأثرون عليهم ،فأعرض انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عنه ،كأنه -عليه الصالة والسالم -كره هذه املسائل ،وكره أن يفتح هذا ابلاب ،ولكن أاعد السائل عليه ذلك ،فسأهل ،فأمر
ُ
ُ
ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نؤدي هلم حقهم ،وأن عليهم ما محلوا وعلينا ما محلنا ،فنحن محلنا السمع والطاعة ،وهم
ً
ُ ِّ
محلوا أن حيكموا فينا بالعدل وأال يظلموا أحدا ،وأن يقيموا حدود اهلل ىلع عباد اهلل ،وأن يقيموا رشيعة اهلل يف أرض اهلل ،وأن

جياهدوا أعداء اهلل.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قتال أهل ابليغ  -الفنت  -ابليعة  -الزاكة.
راوي احلديث :أبو هنيدة وائل بن حجر -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أرأيت  :أي أخربين.
• يسألونا حقهم  :يطابلون الرعية بالسمع والطاعة.
• ويمنعونا حقنا  :أي من العطاء واالهتمام بمصاحلنا وانلصيحة يف أمرنا.
• فما تأمرنا  :فأي يشء تأمرنا به.
• اسمعوا وأطيعوا  :أعطوهم حقهم ،وإن لم يعطوكم حقكم
ُ
• فإنما عليهم ما محلوا  :عليهم إثم ما قرصوا به.
ُ
• وعليكم ما محلتم  :عليكم إثم ترك السمع والطاعة.
فوائد احلديث:

ً
 .1وجوب الطاعة للحاكم ولو ر
قرص يف واجبه ،حفاظا ىلع االستقرار واملصلحة العامة.
ُ ُ
 .2تقصري احلاكم يف واجبهم ال يسوغ تقصري انلاس باملقابل يف واجباتهم.
ٌ
ٌ
 .3لك مسؤول عن عمله ،ومؤاخذ عن تقصريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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اسمعوا وأطيعوا ،وإن استعمل عليكم عبد حبَش ،كأن رأسه زبيبة
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اسمعوا وأطيعوا ،وإن استعمل
عليكم عبد حبيش ،كأن رأسه زبيبة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ً
وفراع وخلقة ،كأن رأسه زبيبة ،وهذا من
الزموا السمع والطاعة لوالة األمور ،حىت لو استعمل عليكم عبد حبيش أصال
ً
ً
ً
ً
وفرعًا ،قوهل(( :وإن استعمل)) يشمل األمري اذلي هو أمري السلطان،
َ
حبشيا أصال
باب املبالغة يف كون هذا العامل عبدا

وكذلك السلطان.
ً
ً
فلو فرض أن سلطانا غلب انلاس واستوىل وسيطر وليس من العرب؛ بل اكن عبدا حبشيا فإن علينا أن نسمع ونطيع.

فهذا احلديث يدل ىلع وجوب طاعة والة األمور إال يف معصية اهلل ،ملا يف طاعتهم من اخلري واألمن واالستقرار وعدم الفوىض
وعدم اتباع اهلوى .أما إذا عيص والة األمور يف أمر تلزم طاعتهم فيه؛ فإنه حتصل الفوىض ،وحيصل إعجاب لك ذي رأي

برأيه ،ويزول األمن ،وتفسد األمور ،وتكرث الفنت.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قتال أهل ابليغ  -اجلهاد  -ابليعة  -الفنت.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اسمعوا  :أي ما قال أمراؤكم.
• وأطيعوا ُ :أي أطيعوهم يف غري معصية.
• استعمل  :أ ِّمر عليكم ووظف.
• عبد حبيش  :مملوك أسود.
• رأسه زبيبة  :أسود صغري جعد الشعر.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

وجوب طاعة ويل األمر فيما ليس بمعصية دون انلظر إىل لونه أو جنسه.
ال جيوز تويلة العبد اإلمامة ،وإنما ُذكر يف احلديث من باب املبالغة يف الطاعة ،أو إذا تغلب قهراً.
من أهداف ادلعوة مجع لكمة املسلمني ،والعمل ىلع ما حيقق وحدة املجتمع اإلساليم.
أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوىض وزال انلظام وزال األمن وحل اخلوف.
استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع جواز إمامة املفتون واملبتدع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح ،-لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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ْ
ٌ
َ ه ََْ ه ُ
اص ُ
زمان إال واذلي بعده َ ٌّ
رش منه حىت تلقوا َربكم
ْبوا ،فإنه ال يأيت
ِ

ََْ
َ َ َ َْ
أنس َ َ
ر
احلديث :عن الزبري بن عدي ،قال :أَتَيْ َنا َ
اج ،فقال:
بن مال ِ ٍك -ريض اهلل عنه -فشكونا إيله ما نلىق من احلَج ِ
ََْ
ٌ
َ ُ
ُ
ْ
زمان إال واذلي بعده َ ٌّ
اص ُ
رش منه َح رىت تلقوا َر ربكم» سمعتُه من ن ِبيِّكم -صىل اهلل عليه وسلم.-
ربوا ،فإنه ال يأيت
« ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء الزبري بن عدي ومعه مجاعة إىل أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -خادم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-يشكون إيله
ً
ً
ً
جبارا عنيدا معروفا بالظلم وسفك ادلماء،
ما جيدون من احلجاج بن يوسف اثلقيف ،أحد األمراء خللفاء بين أمية ،واكن

فأمرهم أنس -ريض اهلل عنه -بالصرب ىلع جور والة األمور ،وأخربهم أنه ال يأيت ىلع انلاس زمان إال واذلي بعده أرش منه

حىت يلقوا ربهم ،وأنه سمعه من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
مطلقا ًّ
رشا يف بعض املواضع ،ويكون ً
اعما ،بل قد يكون ًّ
والرش ليس ًّ
خريا يف مواضع أخرى.
رشا

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصرب.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اصربوا  :أي :ىلع ما تلقون منه.
• تلقوا ربكم  :يدرككم املوت.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جواز شكوى اإلمام أو احلاكم ألهل العلم.
القيادة احلقيقية للناس اكمنة يف أهل العلم.
والية احلجاج بن يوسف اثلقيف ظاملة.
استحباب الصرب ىلع املحن ،واملبادرة باألعمال الصاحلة.
انتشار الفساد يف آخر الزمان.
عدم اخلروج ىلع والة األمور وإن ظلموا وجاروا.
يف احلديث ديلل ىلع دفع املفسدة الكربى باملفسدة الصغرى ،فالصرب ىلع ظلم احلاكم خري من سفك دماء املسلمني.

املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م. رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي. -صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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اعبدوا اهلل وحده ال تِّشكوا به شيئا ،واتركوا ما يقول آباؤكم ،ويأمرنا بالصالة ،والصدق

َ ُ ُ
أم ُركم -يعين :انليب صىل اهلل عليه
احلديث :عن أيب سفيان صخر بن حرب -ريض اهلل عنه -قال :قال ِه َرقل :فماذا ي
ر َ
َ َ َ ُ ُ
َ ً َ ُ ُ
َُ
َ ُ َ
ُ ُ
ُ
الصالة،
أم ُرنا ِب
اتركوا ما يقول آبَاؤكم ،وي
رشكوا بِ ِه شيئا ،و
وسلم -قال أبو سفيان :قلت :يقول« :اعبدوا اهلل وحده ال ت ِ
ِّ َ
ََ
ِّ
والصلة».
والعفاف،
والصدق،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
هذا حديث أيب سفيان صخر بن حرب -ريض اهلل عنه -املشهور مع هرقل ،اكن أبو سفيان وقتئذ مرشاك ،حيث لم يسلم إال
َ
ً
متأخرا ،فيما بني صلح احلديبية وفتح مكة ،ق ِدم أبو سفيان ومعه مجاعة من قريش إىل هرقل يف الشام ،وهرقل اكن ملك
ً
انلصارى يف ذلك الوقت ،واكن قد قرأ يف اتلوراة واإلجنيل وعرف الكتب السابقة ،واكن ملاك ذكيًا ،فلما سمع بأيب سفيان ومن

معه وهم قادمون من احلجاز داع بهم ،وجعل يسأهلم عن حال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعن نسبه ،وعن أصحابه ،وعن

توقريهم هل ،وعن وفائه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولكما ذكر شيئا أخربوه عرف أنه انليب اذلي أخربت به الكتب السابقة ،ولكنه

 والعياذ باهلل -شح بملكه فلم يسلم للحكمة اليت أرادها اهلل -عز وجل.-واكن فيما سأل أبا سفيان سؤاهل ر
عما اكن يأمرهم به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربه بأنه يأمرهم أن يعبدوا اهلل وال يرشكوا
ً
ً
حجرا ،وال شمسا ً وال ً
ً
ً
قمرا ،وال غري ذلك ،فالعبادة هلل وحده،
شجرا وال
به شيئا ،فال يعبدوا غري اهلل ،ال ملاك وال رسوال ،وال
وهذه دعوة الرسل ،فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بما جاءت به األنبياء من قبله بعبادة اهلل وحده ال رشيك هل.

ويقول" :اتركوا ما اكن عليه آباؤكم" وهذا من الصدع باحلق ،فلك ما اكن آباؤهم من عبادة األصنام أمرهم انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -برتكه ،وأما ما اكن عليه آباؤهم من األخالق الفاضلة؛ فإنه لم يأمرهم برتكه.

وقوهل" :واكن يأمرنا بالصالة" الصالة صلة بني العبد وبني ربه ،ويه آكد أراكن اإلسالم بعد الشهادتني ،وبها يتمزي املؤمن من

الاكفر ،فِه العهد اذلي بيننا وبني املرشكني والاكفرين ،كما قال انليب -عليه الصالة والسالم" :-العهد اذلي بيننا وبينهم

الصالة ،فمن تركه فقد كفر"

وقوهل" :واكن يأمرنا بالصدق" اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر أمته بالصدق ،وهذا كقوهل -تعاىل( :-يا أيها اذلين آمنوا

اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني) .والصدق خلق فاضل ،ينقسم إىل قسمني:

صدق مع اهلل ،وصدق مع عباد اهلل ،والكهما من األخالق الفاضلة.

وقوهل "العفاف" أي :العفة ،والعفة نواعن :عفة عن شهوة الفرج ،وعفة عن شهوة ابلطن.

أما العفة األوىل :فِه أن يبتعد اإلنسان عما حرم عليه من الزىن ووسائله وذرائعه.

أما انلوع اثلاين من العفاف :فهو العفاف عن شهوة ابلطن ،أي :عما يف أيدي انلاس ،واتلعفف عن سؤاهلم ،حبيث ال يسأل
ُ
اإلنسان ً
أحدا شيئًا؛ ألن السؤال مذلة ،والسائل يده دنيا ،سفىل ،واملعطي يده عليا ،فال جيوز أن تسأل أحدا إال ما البد منه.
أما قوهل" :الصلة" :فِه أن يصل املرء ما أمر اهلل به أن يوصل من األقارب األدىن فاألدىن ،وأعالهم الوادلان ،فإن صلة الوادلين
بر وصلة ،واألقارب هلم من الصلة بقدر ما هلم من القرب ،فاألخ أوكد صلة من العم ،والعم أشد صلة من عم األب ،وصلة

الرحم حتصل بكل ما تعارف عليه انلاس.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > عموم ادلين اإلساليم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > العالقات ادلويلة يف اإلسالم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > ماكتباته ومراسالته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو سفيان صخر بن حرب -ريض اهلل عنه-
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِه َرقل  :ملك الروم ،ولقبه قيرص ،وكتب إيله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدعوه لإلسالم ،واكن ذلك سنة ست من اهلجرة.
• أبو سفيان  :أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريش األموي امليك ،ودل قبل الفيل بعرش سنني ،وأسلم يللة
ً
ُ
يومئذ ،وفقئت عينه األخرى يوم الريموك ،استعمله انليب -
الفتح واكن من املؤلفة ،ثم حسن إسالمه ،وشهد حنينا ،ثم شهد الطائف وف ِقئَت عينه
ٍ
صىل اهلل عليه وسلم -ىلع جنران.
َُ
ُ ُ
• ما يقول آبَاؤكم  :مجيع ما اكنوا عليه يف أمور اجلاهلية ،أما ماكرم األخالق فقد جاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلتمها.
ََ
العفاف  :الكف عن املحارم وخوارم املروءة.
•
ِّ َ
• الصلة  :صلة األرحام ،وَك ما أمر اهلل -تعاىل -به أن يوصل ،وذلك بالرب واإلكرام.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الصدق من أرشف ماكرم األخالق ،وهو حمبوب عند اخلالق واملخلوق.
مالزمة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -للصدق وشهرته به ،وشهادة األعداء هل بذلك.
رأس هذا ادلين توحيد اهلل -عز وجل -وعدم اإلرشاك به ،وهو أصل الفضائل.
ر
اتلحذير من اتلقليد يف ابلاطل ،ويتأكد ذلك يف أمور ادلين.
الرسل مجيعا أرسلوا من أجل بيان اتلوحيد احلق ،واتلحذير من الرشك وإزاتله.
اهلل -سبحانه -يأمر بكل ما يصلح البرش ويعود عليهم باخلري يف ادلنيا واآلخرة.
احلديث يؤكد ىلع شمول اإلسالم ودعوته إىل العبادة واتلوحيد وماكرم األخالق.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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اِلين انلصيحة
احلديث :عن أيب رقية تميم بن أوس ادلاري -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ادلين انلصيحة»
قلنا :ملن؟ قال« :هلل ،ولكتابه ،ولرسوهل ،وألئمة املسلمني واعمتهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء ادلين احلنيف بإخالص انلصيحة وبذهلا ،وبأن نؤمن ونعرتف بوحدانية اهلل -عز وجل ،-ونزنهه عن انلقائص ونصفه

بصفات الكمال ،وأن القرآن الكمه مزنل غري خملوق ،نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ،ونصدق الرسول -صىل اهلل عليه

وسلم -بما جاء به ونمتثل أمره وجنتنب ما نىه عنه ،وننصح ألئمة املسلمني بمعاونتهم ىلع احلق وإرشادهم إىل ما جهلوه
ونذكرهم ما نسوه أو غفلوا عنه ،ونرشد اعمة املسلمني إىل احلق ،ونكف عنهم األذى منا ومن غرينا ىلع حسب االستطاعة،
ونأمرهم باملعروف وننهاهم عن املنكر ،واجلامع للنصح هلم :أن حنب هلم ما حيب لك منا نلفسه.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العقيدة.
راوي احلديث :أبو رقية تميم بن أوس ادلاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• ادلين  :دين اإلسالم ،أي عماد ادلين وقوامه انلصيحة.
• انلصيحة  :تصفية انلفس من الغش للمنصوح هل وبذل اتلوجيه املفيد هل.
• هلل  :باإليمان به ونيف الرشيك عنه ،وترك اإلحلاد يف صفاته ،ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوهل ،وتزنيهه عن مجيع انلقائص،

والرغبة يف حمابه بفعل طاعته ،والرهبة من مساخطه برتك معصيته ،واالجتهاد يف رد العصاة إيله.
• ولكتابه  :باإليمان بأنه الكمه وتزنيله ،وتالوته حق تالوته وتعظيمه ،والعمل بما فيه وادلاعء إيله.
• ولرسوهل  :بتصديق رساتله ،واإليمان جبميع ما جاء به وطاعته ،وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها ،واالقتداء به يف أقواهل وأفعاهل ،وحمبته وحمبة
أتباعه.
• وألئمة املسلمني  :الوالة بإاعنتهم ىلع ما محلوا القيام به وطاعتهم يف احلق ومجع اللكمة عليهم ،وأمرهم باحلق ورد القلوب انلافرة إيلهم،
وتبليغهم حاجات املسلمني ،واجلهاد معهم والصالة خلفهم ،وأداء الزاكة إيلهم وترك اخلروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف ،وادلاعء هلم
بالصالح ،وأما أئمة العلم فانلصيحة هلم بث علومهم ونرش مناقبهم ،وحتسني الظن بهم.
• واعمتهم  :بالشفقة عليهم ،وإرشادهم إىل مصاحلهم ،والسيع فيما يعود نفعه عليهم ،وكف األذى عنهم ،وأن حيب هلم ما حيب نلفسه ،ويكره
هلم ما يكره نلفسه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

األمر بانلصيحة.
عظم مزنلة انلصيحة من ادلين ،ذلا سميت دينا.
أن ادلين يشمل األقوال واألعمال.
للعالم أن يكل فهم ما يلقيه إىل السامع ،وال يزيد هل يف ابليان حىت يسأهل السامع تلتشوق نفسه حينئذ إيله ،فيكون أوقع يف نفسه مما إذا أخربه
به مبارشة.
ً
ّ
حسن تعليم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يذكر اليشء جممال ثم يفصله.
ً
حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم ،وأنهم لم يدعوا شيئا حيتاجون إىل بيانه إال وسألوا عنه.
ابلداءة باألهم فاألهم ،حيث بدأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بانلصيحة هلل ،ثم للكتاب ،ثم للرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ثم ألئمة املسلمني،
ثم اعمتهم.
ً
تأكيد الالكم باتلكرار لالهتمام واإلفهام ،كما جاء يف رواية اإلمام أمحد" :ادلين انلصيحة" ثالثا.
شمول انلصيحة للجميع.
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املصادر واملراجع:

ً
 اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه. رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض. رشح األربعني انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة اثلانية1433 ،ه. األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. -اجلامع يف رشح األربعني انلووية ،ملحمد يرسي ،ط ،3دار اليرس ،القاهرة1430 ،ه.

الرقم املوحد)4309( :
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ُ ُ
امهلل بارك ألميت يف بكورها

َ ْ
خر بن َو َد َ
اعة الغامدي -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :امهلل بارك ألميت يف
احلديث :عن ص
ً
َ َْ
ْ
ً
َ
ُ ُ
َ
َ
َ
َ
ر
تاجرا ،واكن يبعث ِجتارته ر
كورها» واكن إذا بعث رسية أو جيشا بعثهم من ر
ً
أول انلهار ،فأثرى
أول انلهار ،واكن صخر
ب
ِ
ُ ُ
وكرث ماهل.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يدعو انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته أن يبارك اهلل -تعاىل -هلم يف صباحهم وأول نهارهم؛ يلتسع هذا الوقت ألعماهلم
اليت يقومون بها ،ويلكون الع مل نفسه يف نماء وزيادة؛ سواء اكن ذلك يف طلب الكسب ،أو طلب العلم ،أو طلب انلرص ىلع
العدو ،أو أي عمل من األعمال؛ ذلا اكن يرسل اجليش للغزاة يف أول انلهار ،وكما حصل ذلك لصخر بن وداعة -ريض اهلل

عنه -اذلي صار صاحب مال كثري؛ دلاعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
َ ْ
خر بن َو َد َ
اعة الغامدي -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :ص
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بارك  :داعء بزنول الربكة العظيمة الكثرية عليهم من اهلل تعاىل .والربكة يه الزيادة وانلماء.
• بعث  :أرسل.
• بكورها  :يعين :يف صباحها وأول نهارها.
• رسية  :القطعة من اجليش.
• فأثرى  :أصبح ًّ
غنيا صاحب ثروة.
ً
كثريا.
• كرث ماهل  :أصبح املال عنده
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ادلعوة إىل النشاط وترك الكسل ،واألخذ بأسباب وفرة اإلنتاج ،وكرثة الربح يف لك املجاالت.
احلرص ىلع حتصيل الربكة اليت داع بها انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-يف طلب املعيشة ،وطلب العلم ،وطلب الغزو ،وحنو ذلك.
بركة االستجابة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ،ورمحته بهم ،ونصحه هلم ،وداعؤه هلم باخلري والسعادة.
احلث ىلع اغتنام األوقات.
أن بعض األوقات أفضل من بعض.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
رش ُح اجلَامع ر
حممد إسحاق ر
الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :د .ر
نوير َ ْ
ر
اتل ُ
حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
ِ
ِ ِ
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
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ْ ُ ْ
َ ه
امهلل من َو َ
ِل من أمر أميت شيئا ،فشق عليهم ،فاشقق عليه
ِ

ً
ْ ُ
ً َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :امهلل من َو ِ َيل من أمر أميت شيئا ،فش رق عليهم؛ فاشق ْق عليه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
يف احلديث وعيد شديد ملن ويل ً
كبريا وأدخل عليهم املشقة ،وذلك بداعء رسول اهلل -
صغريا اكن أم
أمرا من أمور املسلمني

عليه الصالة والسالم -عليه بأن اهلل -تعاىل -جيازيه من جنس ما عمل.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > رشوط اإلمامة العظىم
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > شفقته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• امهلل  :يه بمعىن :يا اهلل.
َ
فش رق عليهم ّ :
صعب عليهم األمر.
•
فوائد احلديث:

 .1احلديث فيه وعيد شديد ىلع األمراء والعمال اذلين يشقون ىلع انلاس.
 .2جيب ىلع من توىل شيئا من أمور املسلمني أن يرفق بهم ما استطاع.
 .3أن اجلزاء من جنس العمل.

املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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امهلل من وِل من أمر أميت شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه ،ومن وِل من أمر أميت شيئا فرفق بهم ،فارفق به

َ ّ ُ َ َْ َ ر
َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ
ُ ُ
َ َ
وسلم -يقول يف بييت هذا« :امهلل من
هلل -صىل اهلل علي ِه
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :س ِمعت رسول ا ِ
َ َ
َ ُْ
َ ْ
َ َ
اش ُق ْق عليه ،ومن َو َ
َو َ
ارف ْق به».
يل من أمر أميت شيئًا ف َرف َق بهم ،ف
يل من أمر أميت شيئًا فش رق عليهم ،ف
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
أن َمن ويل من أمر انلاس شيئا ً ر
فضيق عليهم
يف هذا احلديث بيان عظم أمر الوالية ،وقد داع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ

أن يعامله اهلل باملثل ،ومن اعملهم بالعدل واالنصاف والرمحة واللني أن جيازيه ىلع ذلك ،واجلزاء من جنس العمل.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :آداب القايض  -املغازي  -الفضائل.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

شق عليهم  :ر
ضيق وشدد عليهم بغري حق.
فاشقق عليه  :أوقعه يف املشاق.
فرفق بهم  :الن هلم وعطف عليهم ورىع حقوقهم.
فارفق به  :أي افعل به ما فيه الرفق هل جمازاة هل بمثل فعله.

 .1اهتمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمور أمته.
 .2اتلنبيه لوالة األمور ىلع السيع يف مصالح الرعية.
 .3إذا شق احلاكم ىلع أمته أوقعه اهلل يف املشاق.
ر
 .4أن أسلوب الرتغيب والرتهيب من أسايلب ادلعوة انلافعة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -بلنان ،الطبعة االوىل1415 ،ه 1994 -م.
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َ ْ
ُْ َ ُ َ َ ْ
ه َ ً
ه َ ْ َ َ َْ َ َ هَ
ْح ق ِد انقطع ،وإِنما
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -وإِن الو
ْح يف عه ِد
بالو
ون
ذ
خ
ؤ
ي
اكنوا
ا
اس
إِن ن
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ه
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ريا أمِناهُ وق هربناهُ ،وليس نلَا ِمن رس َ
نَأ ُخ ُذكم اآلن بما ظه َر نلا مِن أعمال ِكم ،فمن أظه َر نلَا خ ً
يرت ِ ِه ْ
يش ٌء،
ِ
َ ْ َْ َ
ُ َ ر ُْ
ُ ً َْ َ ْ ُ
ُ
اهلل ُحيَا ِس ُب ُه يف َرس َ
يرت ِ ِه ،ومن أظه َر نلا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه
ِ

ْ َ ُ َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود ،قال :سمعت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يقول :إن ناسا اكنوا يُؤخذون

بالويح يف عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وإن الويح قد انقطع ،وإنما نأخذكم اآلن بما ظهر نلا من أعمالكم،
ً َ
خريا أ رم رن ُاه وقَ رربْ َن ُاه ،وليس نلا من رسيرته يشء ،اهلل حياسبه يف رسيرته ،ومن أظهر نلا ً
سوءا لم نأمنه ولم
فمن أظهر نلا
نصدقه وإن قال :إن رسيرته حسنة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حتدث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عمن أرس رسيرة باطلة يف وقت الويح ال خيىف أمره ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم بما
يزنل من الويح؛ ألن ً
أناسا يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم اكنوا منافقني يظهرون اخلري ويبطنون الرش ،ولكن اهلل
تعاىل اكن يفضحهم بما يزن ل من الويح ىلع رسوهل صىل اهلل عليه وسلم ،لكن ملا انقطع الويح صار انلاس ال يعلمون من
املنافق؛ ألن انلفاق يف القلب ،فيقول ريض اهلل عنه :وإنما نأخذكم اآلن بما ظهر نلا فمن أظهر نلا ً
خريا؛ اعملناه ِبريه اذلي

أبداه نلا وإن أرس رسيرة سيئة ،ومن أبدى ًّ
رشا؛ اعملناه برشه اذلي أبداه نلا ،وليس نلا من نيته مسؤويلة ،انلية موكولة إىل
رب العاملني عز وجل ،اذلي يعلم ما توسوس به نفس اإلنسان.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السرت  -الصدق.
بن ر
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يؤخذون بالويح  :أي :يزنل الويح فيهم فيكشف عن حقائق حاهلم.
ر
• أمناه  :صريناه عندنا أمينًا.
• قربناه  :أكرمناه بما يستحق.
• ليس نلا  :ال تعلق نلا.
• رسيرته  :أي :ما أرسه وأخفاه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إجراء األحاكم اإلسالمية ىلع ظواهر انلاس وما يصدر منهم من أعمال.
احلساب يوم اجلزاء يكون ىلع ما أخىف العبد من رسيرته ،فإن اكنت حسنة فحسن ،وإن اكنت رشا فجزاؤه من جنس عمله.
ال ت ُ ِّ
سوغ انلية احلسنة فعل املعصية ،وال تسقط إقامة احلدود والقصاص
إخبار عمر ريض اهلل عنه عن أحوال انلاس يف فرتة انلبوة وما بعدها
ينبيغ ىلع الراِع العدل بني الرعية ،وإنفاذ األحاكم الرشعية ىلع الرشيف والوضيع سواء
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني /تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة.1407
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني – سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  -حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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إذا أراد اهلل باألمري خريا ،جعل هل وزير صدق ،إن نِس ذكره ،وإن ذكر أاعنه ،وإذا أراد به غري ذلك جعل هل
وزير سوء ،إن نِس لم يذكره ،وإن ذكر لم يعنه

ْ َ َ َ ر
ْ
َ ََ َ
ً
اد ُ
اهلل باأل ِم َ ً َ َ َ َ ُ َ َ
ِس ذك َر ُهَ ،و ِإن
مرفواع« :إِذا أر
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها-
دقِ ،إن ن ِ
ري خريا ،جعل هل و ِزير ِص ٍ
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ َ
َ َ َ َُ َ َ َ
ْ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
ُ
ُ
َ
َ
ري ذلِك َج َعل هل و ِزير سوءٍ ،إِن ن ِِس لم يذكره ،و ِإن ذكر لم ي ِعنه».
ذك َر أ َاعنهَ ،و ِإذا أ َراد بِ ِه غ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ِّ
ّ
ِّ
يبني رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن اهلل تعاىل" :إذا أراد باألمري خريا" ،وفرست هذه اخلريية ملن ُوفق
لوزير صدق من األمراء ِبريية اتلوفيق خلريي ادلارين ،كما فرست هذه اخلريية باجلنة.
ر
وقوهل" :جعل هل وزير صدق" أي يف القول والفعل ،والظاهر وابلاطن ،وأضافه إىل الصدق؛ ألنه األساس يف ُ
الصحبة وغريها.
ّ
فــ"إن نِس" أي :هذا األمري ،فإن نِس ما حيتاج إيله -والنسيان من طبيعة البرش ،-أو ضل عن حكم رشِع ،أو قضية
ر
مظلوم ،أو مصالح لرعية" ،ذكره" أي :هذا الوزير الصادق وهداه.
"وإن ذكر" األمري ذلك" ،أاعنه" عليه بالرأي والقول والفعل.
ًّ
وأما قوهل" :وإذا أراد به غري ذلك" أي :غري اخلري ،بأن أراد به رشا ،اكنت انلتيجة "جعل هل وزير سوء" واملراد :وزير سوء يف

القول ،والفعل ،نظري ما سبق يف ضده.
ِّ
"إن نِس" أي :ترك ماال بد منه "لم يذكره" به؛ ألنه ليس عنده من انلور القليب ما حيمله ىلع ذلك.
"وإن ذكر لم يعنه" بل يسىع يف رصفه عنه؛ لرشارة طبعه ،وسوء صنعه.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات  -انلصح  -ابلطانة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َو ِزير  :هو الصاحب املؤازر اذلي يلتيجء األمري إىل رأيه وتدبريه ،وحيمل عنه شيئًا من أثقاهل.
ِصدق  :صادق ناصح.
إِ ْن ن َ ِ َ
ِس  :أي :شيئًا مما جيب فعله ،وحيقق مصلحة األمة.
َ
َ َ َ
َ ََ َ
ك  :أراد به ًّ
رشا.
َو ِإذا أراد بِ ِه غري ذل ِ
ِّ
ُسو ٍء ِّ :
يسء يميل إىل الرش والفساد ،ويرغب يف ظلم احلاكم للرعية.

 .1وجود فئة صاحلة حول احلاكم ترشده إىل اخلري وتعينه عليه ديلل توفيق اهلل -تعاىل ورضاه عنه ،-ويف ذلك عون ىلع إقامة العدل.
 .2احلث ىلع اختاذ وزير صالح ،وأن ذلك من عالمة سعادة الوايل ،واتلحذير من وزير السوء ،وأنه عالمة ىلع شقاوة الوايل.
 .3حتذير احلاكم من بطانة الرش؛ فإنها سبب لإلفساد والطغيان.
 .4ال يقترص هذا األمر ىلع الرئيس أو األمري ،بل ينطبق ىلع لك صاحب والية اعمة ىلع أمر من أمور املسلمني.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه1987 ،م.
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َ
َْ
َ
َ ُ ُ
ََْ ْ َ
َ ْ َْ َ َ
جع
إذا قام أحدكم من الليل ،فاستعجم القرآن ىلع ل ِسانه ،فلم يد ِر ما يقول ،فليضط ِ

َ
َ ُ
أح ُدكم من الليل،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا قام
َْ ْ
ْ
َ ْ
استَ ْع َ
ج َم القرآن ىلع ل ِ َسانه ،فلم يَد ِر ما يقول ،فليَض َط ِجع».
ف
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
معىن احلديث :أن َ
العبد إذا اكن يف صالة الليل ،فصعبت عليه قراءة القرآن؛ لغلبة انلعاس عليه ،حىت صار ال يَدري ما
َْ
ْ
َُ
َْ ْ
يقول ،فليَض َط ِجع ،حىت يَذهب عنه انلوم؛ ئلال يغ ِّري الكم اهلل ،ويبدهل ولعله يَأيت بما ال جيوز ،من قلب َمعانيه ،وحتريف

لكماته ،وربما يدعو ىلع نفسه.
َ
ً
َ
َ
َ
ويف ابلخاري عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع" :إذا نعس أحدكم يف الصالة فلينم ،حىت يعلم ما يقرأ".

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• استعجم القرآن ىلع لسانه  :استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة انلعاس.
• فليضطجع  :فلينم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َ
احلث ىلع الصالة يف الليل حال النشاط والقدرة ىلع الفهم واخلشوع ،واستحضار القلب مع اهلل -عز وجل.-
أن فضل اتلهجد يف الليل ال يتحقق مع انلُعاس والكسل ،وأن الصالة يف هذه احلال مكروهة.
ً
يتعني ملن داهمه انلعاس أثناء صالة الليل أن ينام قليال؛ ليستعيد به نشاطه.
يقاس ىلع انلُعاس يف الكراهة لك شاغل يشغله عن اخلشوع ،ويقاس ىلع صالة الليل سائر تطواعت الصالة.
ينبيغ ىلع العبد قراءة القرآن قراءة تدبر وفهم.
كراهية قيام الليل واملرء ناعس ألن اجلسد هل حق ىلع االنسان.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه.َ
ْ
َ ُ ُْ
ْ
َ
َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،لعياض بن موىس ايلحصيب السبيت أبو الفضل  -املحقق :ادلكتور حيىي إِسما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش
 إِكمالواتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
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ُ
ُ
َ
ً
ً
َ
إذا م ِرض العبد أو سافر كتب هل مثل ما اكن يعمل مقيما صحيحا

احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا َمرض َ
العبد أو
ِ
ُ
ُ
ً
ً
صحيحا».
مقيما
سافر ك ِتب هل مثل ما اكن يعمل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
اإلنسان إذا اكن من اعدته أن يعمل عمال صاحلًا حال صحته وفراغه ثم مرض فلم يقدر ىلع اإلتيان به فإنه يكتب هل األجر
ً
اكمال ،كما لو عمله يف حال الصحة ،وكذلك إذا اكن املانع السفر أو أي عذر آخر اكحليض.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1سعة رمحة اهلل -تعاىل -ولطفه بعباده.
 .2من عجز عن أداء ما اعتاد عليه من األعمال الصاحلة بعذر رشِع من سفر أو مرض مع قيام انلية اجلازمة ىلع فعله يف حال القدرة كتب هل
ً
ً
صحيحا.
مقيما
أجره كما لو اكن

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار -املؤلف :عبد الرمحن بن نارص السعدي -املحقق :عبد الكريم بن رسِم ال ادلريين -مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع-الطبعة :األوىل  1422ـه2002 -م.
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إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلريقد حىت يذهب عنه انلوم

ً
َ
َ َْْ ُ ْ
ريقد حىت يذهب عنه انلوم ،فإن
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :إذا ن َع َس أحدكم وهو يصيل فل
َ
َ َ ُ ُّ َ ْ ُ
ب نف َسه».
أحدكم إذا صىل وهو نا ِع ٌس ال يدري لعله يذهب يستغفر فيس

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

موضوع احلديث كراهة إجهاد انلفس بالعبادة فإذا أحس املصيل بمقدمة غلبة انلوم عليه وهو يصيل فليقطع صالته أو يتمها

ثم يرقد ويريح نفسه حىت ال حيصل منه داعء ىلع نفسه حال تعبه.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نعس  :من انلعاس وهو مقدمة انلوم.
• يستغفر  :االستغفار طلب السرت.
• يسب نفسه  :أي يتلفظ بما ال يقصده لغلبة انلعاس مثل أن يدعو ىلع نفسه.
فوائد احلديث:
 .1كراهة إجهاد انلفس بالعبادة.
 .2االقتصاد وترك الغلو يف العبادة.
 .3احلث ىلع اخلشوع يف الصالة وحضور القلب يف العبادة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
مقاييس اللغة ،تأيلف :أمحد بن فارس الرازي ،املحقق :عبدالسالم حممد هارون ،انلارش :دار الفكر ،اعم 1399
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي،الطبعة األوىل.1418
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  14اعم
.1987 - 1407
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه.
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ُ ََُ
ه
َ
َ ُ
إن اهلل أذِن لرسوهل ولم يأذن لكم ،وإنما أذِن يل ساعة من نهار ،وقد اعدت ح ْرمتها ايلوم كحرمتها
ْ
َُْرْ ه ُ
باألم ِس ،فليبلغ الشاهِد الغائب

ُ
ُ ْ
دل بن عمرو اخل ُ َزاِع العدوي ريض اهلل عنه :-أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص -وهو
احلديث :عن أيب رشيح -خ َوي ِ ِ
ُْ َ
ُ ِّ َ َ
َْ ْ
ابل ُعوث إىل مكة -ائذن يل أيها األمري أن أ َحدثك قوال قام به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الغد من يوم
يبعث
اي َ ،و َو َاع ُه قليب ،وأبرصته عيناي حني تكلم به أنه محد اهلل وأثىن عليه ،ثم قال« :إن مكة َح رر َمهاَ
َ
فسمعتْه أُ ُذنَ َ
الفتح؛
ْ
ُ َ ِّ ْ
ً
َ
ئ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر :أن يسفك بها دما ،وال يعضد بها شجرة ،فإن
اهلل تعاىل ،ولم حيرمها انلاس ،فال حيل ِالم ِر ٍ
ر
َ
أحد ترخص بقتال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقولوا :إن اهلل أ ِذن لرسوهل ولم يأذن لكم .وإنما أ ِذن يل ساعة من
ر
ْ
َْ ْ
نهار ،وقد اعدت ُح ْر َمتُ َها ايلوم َك ُ
حرمتها باألم ِس ،فليُب ِل ِغ الشا ِه ُد الغائب».
َ
َ ُ ُ
وال َف ًّ
يذ اعصياَ ،و َال فَ ًّ
ارا
ارا بدمٍ ،
فقيل أليب رشيح :ما قال لك؟ قال :أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح ،إن احلرم ال ي ِع
َ
ِِب ْر َب ٍة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
ً
ملا أراد عمرو بن سعيد بن العاص ،املعروف باألش َدق ،أن جيهز جيشا إىل مكة املكرمة وهو يومئذ أمري لزييد بن معاوية ىلع
املدينة املنورة ،لقتال عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهما ،جاءه أبو ُ َ ْ ُ ْ
دل بن عمرو اخل ُ َزاِع -ريض اهلل عنه ،-يلنصحه
رشي ٍح خ َوي ِ ِ
يف ذلك.
ُ
ً
ر
ً
ولكون املنصوح كبريا يف نفسه ،تلطف أبو رشيح معه يف اخلطاب ،حكمة منه ورشدا ،يلكون أدىع إىل قبول انلصيحة وسالمة
العاقبة ،فاستأذنه يلليق إيله نصيحة يف شأن بعثه اذلي هو ٍ
ساع فيه ،وأخربه أنه متأكد من صحة هذا احلديث اذلي سيلقيه
عليه ،وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه وواعه قلبه ،وأبرصته عيناه حني تكلم به انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فأذن هل

عمرو بن سعيد يف الالكم.

فقال أبو رشيح :إن انليب صىل اهلل عليه وسلم صبيحة فتح مكة محد اهلل وأثىن عليه ثم قال" :إن مكة حرمها اهلل يوم خلق

السماوات واألرض" فِه عريقة باتلعظيم واتلقديس ،ولم حيرمها انلاس كتحريم احلىم املؤقت واملراِع واملياه ،وإنما اهلل
ر
اذلي توىل حتريمها ،يلكون أعظم وأبلغ.
ً
ً
قديما ومن اهلل فال حيل المرئ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر  -إن اكن حيافظ ىلع إيمانه  -أن يسفك بها دما ،وال
فإذا اكن حتريمها
يعضدها بها شجرة.
ُ
َ
فإن أحد ترخص بقتايل يوم الفتح ،فقولوا :إنك لست كهيئة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقد أ ِذن هل ولم يُؤذن لك.
ىلع أنه لم حيل القتال بها ً
دائما ،وإنما يه ساعة من نهار ،بقدر تلك احلاجة ،وقد اعدت حرمتها كما اكنت ،فليبلغ الشاهد

الغائب.
ً
هلذا بلغتك أيها األمري ،لكوين شاهدا هذا الالكم ،صبيحة الفتح ،وأنت لم تشهده.

ُ
فقال انلاس أليب رشيح :بماذا أجابك عمرو ؟ فقال :أجابين بقوهل " :أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح ،إن احلرم ال يُ ِعيذ اعصيا
ًّ َ
فارا ِِب ْر َب ٍة"
وال
فعارض احلديث برأيه ،ولم يمتنع عن إرسال ابلعوث لقتال ابن الزبري ،بل استمر ىلع ذلك.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > آداب األمر باملعروف وانلِه عن املنكر
ُ
ُ
راوي احلديث :أبو رشيح خويدل بن عمرو اخلزاِع العدوي -ريض اهلل عنه-
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ً

اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يبعث ابلعوث إىل مكة  :أي يرسل اجليوش إىل مكة.
َْ ْ
• ائذن ِيل  :اسمح يل.
• َح رر َمها  :جعلها ذا حرمة عظيمة.
• لم حيرمها انلاس  :لم يكن حتريمها من قبل انلاس ،حىت يمكن انتهاكه أو تغيريه.
دما  :أي يريق يف مكة ً
• يسفك بها ً
دما  ،واملراد بسفك ادلم  :القتل.
َْ
• ال يع ِضد  :ال يقطع.
ً
• ساعة من نهار  :وقتًا من نهار ،ويه ساعة الفتح ،من طلوع الشمس إىل صالة العرص.
َ ْ
• َاعدت  :رجعت.
ُ ُْ
• ال ي ِعيذ  :ال جيري وال يعصم.
ً
ً
• ر
هاربا بدم ،أي قاتال هرب إىل احلرم.
فارا بدم :
َ
َ
• خرب ٍة  :تهمة أو خيانة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

إفادة العلم وقت احلاجة إيله؛ ألنه أبلغ.
نصح والة األمور ،وأن يكون ذلك بلطف ولني ،ألنه أجنح يف املقصود.
قوة أيب رشيح ريض اهلل تعاىل عنه يف بيان احلق.
ً
إقرار الصحابة إمارة األمراء ولو اكنوا فساقا.
توكيد اخلرب بما يثبته ويؤيده ،من بيان الطرق الوثيقة ،اليت وصل منها؛ مثل كونه سمعه بنفسه ،أو تكرر عليه .أو شاهد احلادث ،أو نقله عن
ثقة ،وحنو ذلك.
مرشوعية اخلطبة عند احلاجة إيلها ملوعظة أو بيان حكم.
ابلداءة باحلمد واثلناء ىلع اهلل تعاىل ،يف اخلطب واملخاطبات ،والرسائل وغريها ،من الالكم املهم.
تعظيم حرمة مكة ،بكون حتريمها من اهلل تعاىل ال من انلاس ،وأما حتريم إبراهيم -عليه السالم -ملكة فهو إظهار تلحريم اهلل.
أن الَتام أحاكم اهلل تعاىل من لوازم اإليمان باهلل وايلوم اآلخر.
ِّ
أن اإليمان الصحيح هو الرادع عن حمارم اهلل وتعدي حدوده.
حتريم القتل والقتال يف مكة
حتريم قطع األشجار يف مكة واملراد به مجيع احلرم.
إباحة القتال للنيب صىل اهلل عليه وسلم ساعة ،لم تبح قبلها ،ولن تباح بعدها.
ثبوت ختصيص انليب صىل اهلل عليه وسلم ببعض األحاكم.
ال حيل ألحد أن يرتخص بقتال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فيقاتل يف مكة.
َْ ً
أن انليب فتح مكة عن َوة لقوهل" :فإن أحد ترخص بقتال رسول اهلل".
أن أفعال انليب صىل اهلل عليه وسلم يقتدى به فيها ،إال أن يدل ادليلل ىلع اتلخصيص.
وجوب تبليغ العلم ملن يعلمه ،السيما عند احلاجة إيله .وهذا ما محل أبا رشيح ىلع نصيحة عمرو بن سعيد.
وقوع النسخ يف األحاكم الرشعية حسبما تقتضيه حكمة اهلل تعاىل.
جواز النسخ مرتني يف فعل واحد؛ ألن القتال بمكة اكن حراما ،ثم أحل للنيب صىل اهلل عليه وسلم ساعة الفتح  ،ثم ُحرم.
قبول خرب الواحد يف األمور ادلينية.
بالغة انليب صىل اهلل عليه وسلم وقوة الكمه وتأثريه يف انلفس.
رفض معارضة ادليلل الرشِع بالرأي.
ً
عدم الرد ىلع اخلصم إذالال هل إذا تبني عناده.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجِم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل 1435 ،ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4491( :
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إن اِلين يرس ،ولن يشاد اِلين إال غلبه ،فسددوا وقاربوا وأبِّشوا ،واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من
اِلجلة

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن ادلين يرس ،ولن يشاد ادلين إال
غلبه ،فسددوا وقاربوا وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من ادلجلة».

ويف رواية« :سددوا وقاربوا ،واغدوا وروحوا ،ويشء من ادلجلة ،القصد القصد تبلغوا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ال يتعمق أحد يف األعمال ادلينية ويرتك الرفق إال عجز وانقطع عن عمله لكه أو بعضه ،فتوسطوا من غري مبالغة وقاربوا ،وإن
لم تستطيعوا العمل باألكمل فاعملوا ما يقرب منه ،وأبرشوا باثلواب ىلع العمل ادلائم وإن قل ،واستعينوا ىلع حتصيل العبادات

بفراغكم ونشاطكم.

ً
منصوبا ،وروي" :لن يشاد ادلين أحد" وقوهل -صىل اهلل عليه
قال انلووي :قوهل" :ادلين" هو مرفوع ىلع ما لم يسم فاعله ،وروي
وسلم" :-إال غلبه" :أي :غلبه ادلين وعجز ذلك املشاد عن مقاومة ادلين لكرثة طرقه.

واألمر بالغدو ،وهو السري أول انلهار ،والرواح ،وهو السري آخر انلهار ،وادلجلة ،ويه السري يف الليل من باب التشبيه ،شبه
ً
املسلم يف سريه ىلع الرصاط املستقيم باإلنسان يف عمله ادلنيوي ،فيف حال اإلقامة يعمل طريف انلهار ،ويرتاح قليال ،ويف حال
السفر يسري بالليل وإذا تعب نزل وارتاح ،وكذلك السري إىل اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوسط.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يشاد  :يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته واملشادة املغابلة.
• الغدوة  :سري أول انلهار.
• الروحة  :سري آخر انلهار.
• ادلجلة  :سري آخر الليل.
• سددوا  :أي :الَتموا السداد وهو اتلوسط يف العمل.
• قاربوا  :إذا لم تستطيعوا األخذ باألكمل فاعملوا ما يقرب منه.
• القصد  :لزوم اتلوسط يف األمر.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

القصد يف العبادة يوصل إىل مرضاة الرب ودوام القيام بعبوديته.
ىلع العابد أن خيتار أوقات النشاط يف العبادة ويلصل نشاطه.
لك متنطع يف ادلين ينقطع ألن غلوه يؤدي إىل امللل ،واملبالغة يف اتلطوع يعقبها الفتور.
اإلسالم دين يرس ورفع احلرج وهذا من خصائص هذه األمة.
األخذ بالرخص الرشعية يف وقتها.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
رياض الصاحلني ،تأيلف أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :عصام موىس هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ،ط  4اعم .1428
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطرز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل آل مبارك ،دار العاصمة ،ط.2002 - 1423

الرقم املوحد)5795( :
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إن انلاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ىلع يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه

َّ ُ
قر ُؤون هذه اآلية( :يَا أَيُّها راذلين َ
كم َ َتل َ
احلديث :عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -قال :يا أيُّها ر
آمنُوا
انلاس ،إِن
ِ
ِّ
َ ر َ ْ َ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُّ ُ
َضكم َم ْن ضل ِإذا اهتَديتُم) [املائدةَ ،]105 :و ِإين س ِمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
عليكم أنفسكم ال ي
َ َ ُ ر َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ
ُْ
ر َّ
اب ِمنه».
يقولِ « :إن انلاس ِإذا رأوا الظالِم فلم يأخذوا ىلع يديه أوشك أن يعمهم اهلل بِ ِعق ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه -قال :أيها انلاس ،إنكم تقرؤون هذه اآلية (يا أيها اذلين آمنوا عليكم أنفسكم ال
يَضكم من ضل إذا اهتديتم) ( ،املائدة ،)105 :وتفهمون من ها أن اإلنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه ال يَضه ضالل انلاس؛ ألنه

استقام بنفسه ،فإذا استقام بنفسه فشأن غريه ىلع اهلل -عز وجل -وهذا املعىن فاسد ،فإن اهلل اشرتط لكون من ضل ال يَضنا
أن نهتدي فقال( :ال يَضكم من ضل إذا اهتديتم) ،ومن االهتداء :أن نأمر باملعروف وننىه عن املنكر ،فإذا اكن هذا من
االهتداء ،فالبد ليك نسلم من الَضر من األمر املعروف وانلِه عن املنكر ،وهلذا قال -ريض اهلل عنه :-وإين سمعت انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :إن انلاس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه ،أو فلم يأخذوا ىلع يد الظالم ،أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب
من عنده" يعين أنهم يَضهم من ضل إذا اكنوا يرون الضال وال يأمرونه باملعروف ،وال ينهونه عن املنكر ،فإنه يوشك أن يعمهم

اهلل بالعقاب؛ الفاعل والغافل ،الفاعل للمنكر ،والغافل اذلي لم ينه عن املنكر.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > حكم األمر باملعروف وانلِه عن املنكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -الفنت.
راوي احلديث :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
َّ ُ َ َ َ ُ
قرؤون هذه اآلية  :أي :تتلونها ولكن ختطئون يف تفسريها عندما جترونها ىلع عمومها فتتوهمون أن املؤمن الفرد غري ملكف باألمر
• ِإنكم تل
باملعروف وانلِه عن املنكر إذا اهتدى بذاته ،وأن األمة غري ملكفة بإقامة رشيعة اهلل يف األرض إذا اهتدت بذاتها وضل انلاس من حوهلا ،ال
األمر كذلك.
ليس
َ َ َْ ُ ُ ََ
َ
َ
ر
ُ
َ
• فلم يأخذوا ىلع يديه  :لم يمنعوه عما يريد من الظلم ،كأنهم أمسكوا يده.
• يعمهم  :يشملهم.

فوائد احلديث:

 .1ىلع األمة املسلمة أن تتضامن فيما بينها ،وأن تتناصح وتتواىص ،وأن تهتدي بهدي اهلل ثم ال يَضها بعد ذلك يشء أن يضل انلاس حوهلا بعد
دعوتهم للهدى.
 .2عقاب اهلل يشمل الظالم لظلمه وغري الظالم إلقراره عليه وقد قدر ىلع منعه.
ُ .3حرمة القول يف القرآن بالرأي.
 .4أنه جيب ىلع اإلنسان العناية بفهم كتاب اهلل -عز وجل ،-حىت ال يفهمه ىلع غري ما أراد اهلل -تعاىل.-
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص 1395 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
السنن الكربى للنسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة  -بريوت 1421 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ملحمد نارص ادلين األبلاين  ،ط ،5مكتبة املعارف ،الرياض.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
 1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3470( :
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إن أول ما دخل انلقص ىلع بين إرسائيل أنه اكن الرجل يلىق الرجل ،فيقول :يا هذا ،اتق اهلل ودع ما تصنع
فإنه ال حيل لك ،ثم يلقاه من الغد وهو ىلع حاهل ،فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده

َ َ َ َ
ُ
انلقص ىلع
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن أول ما دخل
َ ُّ
َْ
ََْ
َ
ُ
حيل لك ،ثم يَلق ُاه من الغ ِد وهو
بين إرسائيل أنه اكن الرجل يلىق الرجل ،فيقول :يا هذا ،اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال ِ
َ َُ َ ُ َ َ
ورشيبَه وق ِعيد ُه ،فلما فعلوا ذلك رضب اهلل قلوب بعضهم ببعض» ثم قال:
ىلع حاهل ،فال يمنعه ذلك أن يكون أ ِكيله ِ
{لعن اذلين كفروا من بين إرسائيل ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم ذلك بما عصوا واكنوا يعتدون اكنوا ال يتناهون

عن منكر فعلوه بلئس ما اكنوا يفعلون ترى كثريا منهم يتولون اذلين كفروا بلئس ما قدمت هلم أنفسهم}  -إىل قوهل
ََُْ ر
َُْ ُ ر
َ ُ
ََ رُ
أخ ُذ رن ىلع يَ
أط ُرنه ىلع احلق
وتل
الظالم،
د
وتل
املنكر،
عن
ن
و
ه
ن
وتل
باملعروف،
ن
 {فاسقون} ثم قال« :الك ،واهلل تلأمرِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ََ ْ
َض َب رن اهلل بقلوب بعضكم ىلع بعض ،ثم يلَل َع ُ
رصنر ُه ىلع احلق قَ ْ ً
وتل ْق ُ ُ
أ ْط ًراَ َ ،
ننك ْم ك َما ل َعنَ ُه ْم».
يل
أو
ا،
رص
ِ
َُ
َْ
َ
َ َ ُ ُ ْ ََ
ََْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ويف رواية« :ملا وقعت بنو إرسائيل يف املعايص نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا ،فجالسوهم يف جمال ِ ِس ِهم ،ووالكوهم وشاربوهم،
َ
قلوب بعضهم ببعض ،ولعنهم ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم ذلك بما عصوا واكنوا يعتدون» فجلس رسول
فَضب اهلل
ْ
َ
َ
ُ
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -واكن متكئا ،فقال« :ال ،واذلي نفِس بيده حىت تأ ِط ُروهم ىلع احلق أ ْط ًرا».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

إن أول دخول انلقص يف دين بين إرسائيل أنه اكن الرجل يلىق الرجل الفاعل للمعصية ،فيقول هل :يا هذا اتق اهلل واترك ما

تصنع من املعايص؛ فإن ما تصنعه ال حيل لك لكونه من املحرمات ،ثم يلقاه من الغد وهو ىلع حاهل يف املعصية ،فال يمنعه
ً
مالزما للمحرمات اليت نهاه عنها من أن يكون موالكه ومشاربه وجمالسه ،فلما فعلوا ذلك رضب اهلل قلوب
وجدان صاحبه
ً
ُ َ ر َ ََ
ْ
َ ََ َ َ َُ
َ
ْ
ُ
ان داود
بعضهم ببعض ،ثم قال مستدال ىلع عموم اللعنة جلميعهم بقوهل -تعاىل{ :-ل ِعن ِ
اذلين كفروا ِمن ب ِين إِرسائيل ىلع لِس ِ
َََ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ََ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ََُْ َ َ ُ
ريا منْ ُهمْ
ً
َو ِعيىس اب ِن م ْري َم ذلِك بِما عصوا َواكنوا يعتدون اكنوا ال يتناهون عن منك ٍر فعلوه ِبلئس ما اكنوا يفعلون ترى ك ِث ِ
َ
َََرْ َ ر َ َ َ
ُ َ
َ ْ َ َ َ ر َ ْ َُ ْ َُْ ُ ُ ْ
{فاسقون} [املائدة ،]81 - 78 :فإما أن تأمروا باملعروف
يتولون ِ
اذلين كف ُروا ِبلئس ما قدمت لهم أنفسهم} ِ -إىل قوهل ِ -
وتنهوا عن املنكر وتمنعوا الظالم بايلد ،وإن عجزتم فباللسان ،وتردوه إىل احلق ردا وحتبسوه عليه ً
حبسا وتمنعوه من جماوزته،
ّ
يلَضبن اهلل بقلوب بعضكم ىلع بعض ،ثم يطردكم من رمحته كما طردهم.
أو

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > حكم األمر باملعروف وانلِه عن املنكر
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :رواها أبو داود.
الرواية اثلانية :رواها الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• انلقص  :انلقص يف ادلين.
ر
• ات ِق اهلل  :اجعل فعل أمر اهلل وترك نهيه وقاية لك من عذابه.
َ ْ َ
• َودع ما تصنَع  :من املعايص.
• أكيله ورشيبه وقعيده  :يأكل معه ويرشب معه ويقعد معه.
• ال حيل لك  :ألنه من املحرمات.
• ثم يلقاه من الغد وهو ىلع حاهل  :يف املعصية.
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ُ
ُ
ً
مالزما للمحرمات اليت نِه عنها.
• فال يَمنَ ُعه ذلك  :ال يمنعه وجدان صاحبه
ر
ُ
َ
َ
كف ُروا ِمن بَين إ َ
رسا ِئيل  :قال ابن عباس :لعنوا بكل لسان ىلع عهد موىس يف اتلوراة ،وىلع عهد داود يف الزبور ،وىلع عهد عيىس
• ل ِعن اذلين
ِ ِ
يف اإلجنيل.
• بما عصوا  :بسبب عصيانهم.
َ ُ َ َََ َ ْ َ ُ ْ َ
كر َف َعلُوه  :ال ينىه بعضهم ً
بعضا ،وذلك أنهم مجعوا بني فعل املنكر واتلجاهر به وعدم انلِه عنه.
• اكنوا ال يتناهون عن من ٍ
ً
كثريا منهم  :من بين إرسائيل.
• ترى
• يتولون  :ينرصونهم ويتخذونهم أويلاء.
ر
• اذلين كفروا  :قيلَ :املراد به كعب بن األرشف وأصحابه اذلين أبلوا املرشكني ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
َ ْ
ُ
َر
• ِبلئ َس َما قد َمت ل ُهم أنف ُس ُهم  :بلئس سببًا قدموه لريدوا عليه يوم القيامة.
ََ رُ
أط ُرنه  :تعطفونهم وترغمونهم.
• تل ِ
ََْ ُ ُ رُ
رصنه  :تلحبسنه.
• تلق

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مجع ايلهود بني فعل املنكر واجلهر به وعدم انلِه عنه.
السكوت ىلع فعل املعايص إنما هو حتريض ىلع فعلها وسبب النتشارها.
ال يكيف جمرد انلِه عن املنكر باللسان مع القدرة ىلع املنع بايلد والقرس ىلع احلق.
إنكار املنكر بالقلب يقتيض مفارقة جملسه.
األمة املرحومة يه اليت تتواىص باحلق والصرب ،وتتناَه عن املنكر.
وجوب األمر باملعروف ،وانلِه عن املنكر ،وانلِه عن جمالسة أهل املعايص.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل املبارك ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)3146( :
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إن لربك عليك حقا ،وإن نلفسك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا ،فأعط ُك ذي حق حقه
احلديث :عن أيب جحيفة وهب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :آىخ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني سلمان وأيب
ِّ َ ً
ُ
ادلرداء ،فزار سلمان أبا ادلرداء فرأى أم ادلرداء ُمتَبَذلة ،فقال :ما شأن ِك؟ قالت :أخوك أبو ادلرداء ليس هل حاجة يف
ادلنيا ،فجاء أبو ادلرداء فصنع هل طعاما ،فقال هل :لك فإين صائم ،قال :ما أنا بآلك حىت تأكل فأكل ،فلما اكن الليل ذهب
أبو ادلرداء يقوم فقال هل :نم ،فنام ،ثم ذهب يقوم فقال هل :نم .فلما اكن من آخر الليل قال سلمان :قم اآلن ،فصليا مجيعا
فأعط لك ذي حق حقه ،فأَت انليب
فقال هل سلمان :إن لربك عليك حقا ،وإن نلفسك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا،
ِ

-صىل اهلل عليه وسلم -فذكر ذلك هل فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-صدق سلمان».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني سلمان وأيب ادلرداء عقد أخوة ،فزار سلمان أبا ادلرداء فوجد امرأته ليس عليها ثياب
املرأة املَتوجة أي :ثياب ليست مجيلة فسأهلا عن ذلك فأجابته أن أخاه أبا ادلرداء معرض عن ادلنيا وعن األهل وعن األكل

وعن لك يشء.

ً

ً

فلما جاء أبو ادلرداء صنع لسلمان طعاما وقدمه إيله واكن أبو ادلرداء صائما فأمره سلمان أن يفطر وذلك لعلمه أنه يصوم
ً
ً
دائما فأكل أبو ادلرداء ثم ملا أراد أبو ادلرداء قيام الليل أمره سلمان أن ينام إىل أن اكن آخر الليل قاما وصليا مجيعا وأراد

سلمان أن يبني أليب ادلرداء أن اإلنسان ال ينبيغ هل أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما يصيل ويقوم ىلع وجه حيصل به

اخلري ويزول به اتلعب واملشقة والعناء.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق اإلنسان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوسط.
راوي احلديث :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ُّ
ب بن عبد اهلل السوايئ -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• آىخ  :أي :عقد بينهما عقد أخوة ،حىت إنهم اكنوا يتوارثون بهذا العقد ،ثم نسخ وترك ذلك.
• متبذلة  :البسة ثياب ابلذلة ويه املهنة واملراد تاركة لبس ثياب الزينة وغري مهتمة بنفسها.
• ما شأنك  :أي :ملاذا أنت ىلع هذه احلالة.
• حاجة يف ادلنيا  :أي :ومنها زينة املرأة لزوجها وهو ال يرغب بذلك.
• ذي حق  :أي :صاحب حق.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مرشوعية اتلآيخ يف اهلل وزيارة اإلخوان واملبيت عندهم.
ثبوت حق املرأة ىلع الزوج يف حسن املعارشة ومن ذلك الوطء.
مرشوعية تزين املرأة لزوجها.
جواز الفطر من صوم اتلطوع.
كراهية تكليف انلفس ما ال تطيق يف العبادة.
إعطاء لك صاحب حق حقه وعدم تداخل احلقوق.
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املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  14اعم
.1987 - 1407
رشح رياض الصاحلني ال بن عثيمني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :مدار الوطن بإرشاف املؤسسة ،ط اعم .1425
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5801( :
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إن لك ما احتسبت
احلديث :عن أيب بن كعب -ريض اهلل عنه -قال :اكن رجل من األنصار ال أعلم أحدا أبعد من املسجد منه ،واكنت ال
ختطئه صالة ،فقيل هل :لو اشرتيت محارا لرتكبه يف الظلماء ويف الرمضاء ،قال :ما يرسين أن مزنيل إىل جنب املسجد ،إين

أريد أن يكتب يل ممشاي إىل املسجد ،ورجوِع إذا رجعت إىل أهيل .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-قد مجع

اهلل لك ذلك لكه»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اذلهاب إىل املساجد ،وكذلك الرجوع منها ،إذا احتسب اإلنسان ذلك عند اهلل -تعاىل ،-فإنه يؤجر ىلع ذلك فهذا احلديث يف
قصة الرجل اذلي اكن هل بيت بعيد عن املسجد ،واكن يأيت إىل املسجد من بيته من بُعد ،حيتسب األجر ىلع اهلل ،قادما إىل
املسجد وراجعا منه .فقال هل بعض انلاس :لو اشرتيت محارا تركبه يف الظلماء والرمضاء ،يعين يف الليل حني الظالم ،يف صالة

العشاء وصالة الفجر ،أو يف الرمضاء ،أي يف أيام احلر الشديد ،وال سيما يف احلجاز ،فإن جوها حار.
فقال -ريض اهلل عنه :-ما يَرسين أن بييت إىل جنب املسجد؛ يعين أنه مرسور بأن بيته بعيد عن املسجد ،يأيت إىل املسجد
ِبطى ،ويرجع منه ِبطى ،وأنه ال يرسه أن يكون بيته قريبا من املسجد ،ألنه لو اكن قريبا لم تكتب هل تلك اخلطى ،وبني

أنه حيتسب أجره ىلع اهلل -عز وجل ،-قادما إىل املسجد وراجعا منه ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-قد مجع اهلل لك

ذلك لكه).

واملعىن :أن اهلل -تعاىل -حقق لك ما ابتغيته من كتابة ذهابك ورجوعك.
ويف لفظ ( :إن لك ما احتسبت).

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كرثة طرق اخلري.
َُ
راوي احلديث :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال ختطئه صالة  :ال تفوته صالة مع اجلماعة يف املسجد.
• الظلماء  :الليلة الشديدة الظلمة.
• احتسبت  :عملته طلبا لوجه اهلل -تعاىل.-
• الرمضاء  :األرض اليت أصابها احلر الشديد.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن اإلنسان يؤجر ىلع فعله حسب قصده ونيته.
شدة حرص الصحابة ىلع اخلري واالزدياد منه وكسب األجر.
ً
اذلهاب إىل املسجد -ولو َب ُع َد -سريا ىلع األقدام أعظم أجرا.
أن اهلل -تعاىل -يكتب ممىش العبد ذهابًا وإيابًا.
ر
توايص املسلمني باخلري واتلناصح بالرب  ،فمن رأى أن أخاه تلحقه مشقة فليقدم هل انلصح يف إزاتلها.
بُعد ادلار عن املسجد ليس عذرا يف ترك اجلماعة  ،ما دام يسمع انلداء ،وال تلحقه مشقة فادحة.
همة هذا الصحايب ريض اهلل عنه يف أمور اآلخرة واملنازل العايلة.
تكلف املشقة يف أمور اآلخرة من األمور املطلوبة.
حرص الصحابة ىلع نفع اخوانهم املسلمني.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،د.ط ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3561( :
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إنا واهلل ال نوِل هذا العمل أحدا سأهل ،أو أحدا حرص عليه

َ
ر
ر َ
ُ
دخلت َىلع انلَ ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أنا ورجالن ِم ْن بَ ِين
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال:
َ
ََ
ر
َ
ع ِِّم ،فقال أحدهما :يا رسول اهلل ،أمرنا ىلع بعض ما والك اهلل -عز وجل -وقال اآلخر مثل ذلك ،فقالِ « :إنا َواهلل ال
َ
ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ُ َ َ ً
هل ،أو أ َحدا َح ِر َص َعلي ِه».
نويل هذا العمل أحدا سأ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر

ر
ُّ
فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا سأهل الرجالن أن يؤمرهما
احلديث يف انلِه عن تويلة من طلب اإلمارة أو حرص عليها،
ً
ً
ً
ىلع بعض ما واله اهلل عليه ،قال" :إنا واهلل ال نوىل هذا األمر أحدا سأهل أو أحدا حرص عليه" ،يعين ال نويل اإلمارة أحدا سأل
ر ر
ً
ر
اذلي يطلب أو حيرص ىلع ذلك ،ربما يكون غرضه بهذا أن جيعل نلفسه
أن يتأمر ىلع يشء ،أو أحدا حرص عليه؛ وذلك ألن ِ
ر
سلطة ،ال أن يصلح اخللق ،ر
فلما اكن قد يُتهم بهذه اتلهمة َمنع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُوىل من طلب اإلمارة ،وقال:
"إنا واهلل ال نويل هذا األمر أحدا سأهل أو أحدا حرص عليه".
ر
َّ
ر
ر
ر
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ال تسأل
وقد أكد موضوع هذا احلديث حديث عبد الرمحن بن سمرة -ريض اهلل عنه -أن
اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها ،وإن أعطيتها عن مسألة ولكت إيلها".

فال ينبيغ لويل األمر إذا سأهل أحد أن يؤمره ىلع بدل أو ىلع قطعة من األرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك ،حىت وإن اكن الطالب
ِّ
ً
أيضا لو أن ً
أهال ذللك؛ وكذلك ً
أحدا سأل القضاء ،فقال لويل األمر يف القضاء كوزير العدل مثال :ول ِين القضاء يف ابلدل
ر
الفالين فإنه ال يوىل ،وأما من طلب انلقل من بدل إىل بدل أو ما أشبه ذلك فال يدخل يف هذا احلديث؛ ألنه قد توىل من قبل،
ولكنه طلب أن يكون يف حمل آخر ،إال إذا علمنا أن نيته وقصده يه السلطة ىلع أهل هذه ابلدلة فإننا نمنعه؛ فاألعمال

بانليات.

فإن قال قائل كيف جتيبون عن قول يوسف -عليه الصالة والسالم -للعزيز" :اجعلين ىلع خزائن األرض إين حفيظ عليم".

فإننا جنيب بأحد جوابني:
ً
األول :أن يُقال إن رشع من قبلنا إذا خالفه رشعنا فالعمدة ىلع رشعنا ،بناء ىلع القاعدة املعروفة عند األصويلني "رشع من
ٌ
رشع نلا ما لم يرد رشعنا ِبالفه" ،وقد ورد رشعنا ِبالفه :أننا ال نويل األمر ً
أحدا طلب الوالية عليه.
قبلنا
ٌ ر
ُ
ُ
ِّ
اثلاين :أن يقال :إن يوسف -عليه الصالة والسالم -رأى أن املال ضائع ،وأنه يفرط فيه ويلعب فيه؛ فأراد أن ينقذ ابلالد من

هذا اتلالعب ،ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء اتلدبري وسوء العمل ،ويكون هذا ال بأس به ،فمثال إذا رأينا ً
أمريا
ر
يف ناحية لكنه قد أضاع اإلمرة وأفسد اخللق ،فللصالح هلذا األمر ،إذا لم جيد أحدا غريه ،أن يطلب من ويل األمر أن يويله
ىلع هذه انلاحية ،فيقول هل :ولين هذه ابلدلة؛ ألجل دفع الرش اذلي فيها ،ويكون هذا ال بأس به متفقا مع القواعد.

وحديث عثمان بن أيب العاص أنه قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-اجعلين إمام قويم يعين يف الصالة ،فقال" :أنت إمامهم"،

قال بعض العلماء :احلديث يدل ىلع جواز طلب اإلمامة يف اخلري ،وقد ورد يف أدعية عباد الرمحن اذلين وصفهم اهلل بتلك
ً
أنهم يقولون{ :واجعلنا للمتقني إماما} وليس من طلب الرياسة املكروهة؛ فإن ذلك فيما يتعلق برياسة ادلنيا اليت ال يعان من

طلبها ،وال يستحق أن يعطاها.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
َ ْ َ
َْ
َ
موضواعت احلديث الفرعية األخرىَ َ ْ :
ايض  -األحاكمِ .
اب الق ِ
اإلمار ِة - ،آد ِ
ِ
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
َ ِم ْن بَ ِين ع ِِّم  :من األشعريني.
َ
أ ِّم ْرنا  :اجعلنا أمراء.
َ َ َََ
هذا العمل  :إمارة املسلمني.
َ
ً
ً
َح ِر َص َعلي ِه  :رغب به واهتم اهتماما شديدا ،وأظهر ذلك بطلبه.

ُ ِّ
ويل ً
أحدا منصبًا طلبه أو حرص عليه؛ ألن ذلك مشعر بأنه يريده َغبلا نلفع نفسه أو عشريته ،وليس ملصلحة األمة.
 .1ال جيوز للخليفة أن ي
 .2ينبيغ ىلع اخلليفة أن خيتار األكفاء األتقياء الستعماهلم ىلع الواليات العامة؛ يلكونوا عونا هل ىلع إقامة العدل ،وتطبيق رشع اهلل يف األمة،
ونرش األمن واألمان بني انلاس.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3517( :
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هَ َ َ
ُ ُ
ََ َ َُ
إنما هلكت بنو إرسائيل حني اختذها نساؤهم

ُ
ْ
ُ
َ ْ
احلديث :عن محيد بن عبد الرمحن :أنه سمع معاوية -ريض اهلل عنه -اعم َح رج ىلع ال ِمن َرب ،وتناول ق رصة من شع ٍر اكنت
ََْ
َ ُ ُ
يف يَ ِد َح َر ِ ٍّ
يس ،فقال :يا أهل املدينة أين ُعل َماؤك ْم؟! سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ينىه عن مثل هذه ،ويقول:
َ َ َ
رَ َ َ
ُُ
«إنما هلكت َبنُو إرسائيل حني اختذها نساؤهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ْ
ُ
خيرب محيد بن عبد الرمحن بن عوف -رمحه اهلل -أنه سمع معاوية -ريض اهلل عنه -اعم َح رج وهو ىلع ال ِمن َرب ،وبيده ق رصة من
َ
ُْ
َ ْ
َ ْ
شع ٍر ،ويه شعر مكفوف بعضه ىلع بعض ،اكنت بيد أ َحد خدمه اذلين حيرسونه فتناوهلا منه ،فقال :يا أهل املدينة أين
ََُ ُ
اؤ ُ
ك ْم؟! من باب اإلنكار عليهم بإهماهلم إنكار هذا املنكر وغفلتهم عن تغيريه ،ثم أخربهم -ريض اهلل عنه -أن انليب
علم

صىل اهلل عليه وسلم -أخربه أن اهلل -تعاىل -أهلك بين إرسائيل عندما اختذ نساؤها هذه القصة ،ووصلها بالشعر ،وإنماأهلكوا مجيعا؛ إلقرارهم املنكر مع ما انضم إىل ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من املنايه.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > أحاكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانلِه عن املنكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اللباس والزينة  -دور العلماء يف اإلصالح.
راوي احلديث :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ َ
ُ
ر
• ق رصة  :خصلة من الشعر.
ُ
َ َ ٍّ ُ
يس  :رشيط ،وهو :غالم األمري.
• حر ِ
• هلكت  :أي :اكن هذا سبب هالكهم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جواز تناول اليشء يف اخلطبة؛ لرياه من لم يكن رآه عند احلاجة.
جواز اختاذ األمراء للحراس.
َ
وجوب اهتمام والة األمور بإنكار املنكرات ،واحلث ىلع إزاتلها ر
واتلأنيب ىلع من ق ررص يف إنكارها ممن هو أهل ذللك.
اإلنكار علنًا ال سيما إذا اكن املنكر فاشيًا ،فيفيش إنكاره تأكيدا؛ يلحذر منه.
ر ْ
انلِه عن ْ
وص ِل الشعر بغريه ،أو وضع شعر اكمل ىلع الرأس ولو لألصلع ،وهو :ما يسىم بابلاروكة.
ُْ
المنكرات يف اعمة انلاس وعدم إنكارها من اخلاصة؛ سبب الستحقاق اهلالك ،وعموم العقاب من اهلل -تعاىل.-
ظهور
وجود املنكرات يف خري القرون.
إباحة احلديث عن بين إرسائيل ،وكذا غريهم من األمم؛ للتحذير مما وقعوا فيه.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1397 :ه ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه1997 ،م.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة:
1379ه.

الرقم املوحد)8915( :
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إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن كره فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رِض
وتابع ،قالوا :يا رسول اهلل ،أال نقاتلهم؟ قال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة

ر
احلديث :عن أم سلمة هند بنت أيب أمية حذيفة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :إِنه
َ َْ َ َ َ َ َ َ َ
ََْ ُ
ُ
ََ ُ َُ
ُْ َ
يض َوتَ َ
ََ َ ََ َ
كن َم ْن َر ِ َ
اب َع» قالوا:
يستعمل عليكم أم َراء فتع ِرفون َوتن ِ
ك ُرون ،فمن ك ِره فقد ب ِرئ ،ومن أنكر فقد س ِلم ،ول ِ
َ َ
ر َ
ُ
ال ُن َقاتلُ ُهم؟ قال« :ال ،ما أَقَ ُ
الصالة».
اموا ِفيكم
يا رسول اهلل ،أ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب -عليه الصالة والسالم -أنه يوىل علينا من قبل ويل األمر أمراء ،نعرف بعض أعماهلم؛ ملوافقتها ما عرف من الرشع،
وننكر بعضها؛ ملخالفته ذلك ،فمن كره بقلبه املنكر ولم يقدر ىلع اإلنكار؛ خلوف سطوتهم فقد برىء من اإلثم ،ومن قدر

ىلع اإلنكار بايلد أو باللسان فأنكر عليهم ذلك فقد سلم ،ولكن من ريض فعلهم بقلبه ،وتابعهم يف العمل به يهلك كما

هلكوا.

ثم سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أال نقاتلهم؟ قال" :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة".

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -طاعة والة األمور  -الرد ىلع اخلوارج وأهل اتلكفري.
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ ُ
• فتَع ِرفون  :أي :تعرفون بعض أعماهلم؛ ملوافقتها للرشع.
ُ
ك ُرون  :أي :تنكرون بعض أعماهلم؛ ملخالفتها للرشع.
• َوتن ِ
ً
• يستعمل عليكم أمراء  :أي :جتعل امللوك عليكم أمراء عماال.

فوائد احلديث:
.1
.2

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

من معجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إخباره عما سيقع من املغيبات.
يف هذا احلديث :ديلل ىلع وجوب إنكار املنكر ىلع حسب القدرة ،وال جيوز اخلروج ىلع والة األمر ،إال إذا تركوا الصالة؛ ألنها الفارقة بني
الكفر واإلسالم.
املزيان يف تغيري املنكر وخلع السلطان ،هو الرشع ال اهلوى أو املعصية أو الطائفية.
َ
ال جيوز ُمشاركة الظاملني ،أو عونهم ،أو االستبشار عند رؤيتهم ،واجللوس إيلهم دون حاجة مرشوعة.
َُ
إذا أحدث األمراء ما خيالف الرشيعة؛ فال جيوز لألمة موافقتهم ىلع ذلك.
اتلحذير من تهييج الفنت ،واختالف اللكمة ،واعتبار ذلك أشد نكارة من احتمال منكر احلاكم العصاة ،والصرب ىلع أذاهم.
الصالة عنوان اإلسالم والفارق بني الكفر واإلسالم.
كفرا ً
ً
بواحا عندنا فيه من اهلل برهان ،فإذا
ويفَ هذا احلديث ديلل ىلع أن ترك الصالة كفر؛ وذلك ألنه ال جيوز قتال والة األمور إال إذا رأينا
أذن نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصالة ،دل ذلك ىلع أن ترك الصالة كفر بواح عندنا فيه من اهلل برهان.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3481( :
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إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها

َ
َ
ََ ُُ ُ
ً ر َ َ ُ َ
ك ُرونها!» قالوا :يا رسول اهلل ،ف َما
عدي أث َرة وأمور تن ِ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إِنها ستكون ب ِ
ََ
َ َُ
َ ُ َ
ُ َ ُّ
َ ُ
ر
ذلي لكم».
تأم ُرنا؟ قال« :تؤدون احلَق اذلي عليكم ،وتسألون اهلل ا ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث اتلنبيه ىلع أمر عظيم متعلق بمعاملة احلاكم ،ويه ظلم احلاكم وانفرادهم باملال العام دون الرعية ،حيث أخرب

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه سيستويل ىلع املسلمني والة يستأثرون بأموال املسلمني يرصفونها كما شاؤوا ويمنعون
املسلمني حقهم فيها.

وهذه أثرة وظلم من هؤالء الوالة ،أن يستأثروا باألموال اليت للمسلمني فيها احلق ،وينفردوا بها ألنفسهم عن املسلمني ،ولكن

الصحابة املرضيون طلبوا اتلوجيه انلبوي يف عملهم ال فيما يتعلق بالظلمة ،فقالوا :ما تأمرنا؟ وهذا من عقلهم ،فقال -صىل

اهلل عليه وسلم" : -تودون احلق اذلي عليكم" ،يعين :ال يمنعكم انفرادهم باملال عليكم أن تمنعوا ما جيب عليكم حنوهم

من السمع والطاعة وعدم اإلثارة والوقوع يف الفنت ،بل اصربوا واسمعوا وأطيعوا وال تنازعوا األمر اذلي أعطاهم اهلل،
ُّ
"وتسألون اهلل اذلي لكم" أي :اسألوا احلق اذلي لكم من اهلل ،أي :اسألوا اهلل أن يهديهم حىت يؤدوكم احلق اذلي عليهم
ر
لكم ،وهذا من حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم -ع ِلم أن انلفوس ال تصرب عن حقوقها،
وأنها لن ترىض بمن يستأثرعليهم حبقوقهم ،ولكنه -صىل اهلل عليه وسلم -أرشد إىل أمر يكون فيه اخلري واملصلحة ،وتندفع
من ورائه الرشور والفنت ،وذلك بأن نؤدي ما علينا حنوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة األمر وحنو ذلك ،ونسأل اهلل اذلي

نلا.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلمامة  -انلبوة  -الفنت  -االعتصام بالويح  -القدر  -اجلماعة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

املفردات:
معاين
ََ
َ
• األثرة  :االنفراد باليشء عمن هل فيه حق.
ُ ُّ
• ت َؤدون  :تعطون.
• احلق اذلي عليكم  :من االنقياد هلم وعدم اخلروج عليهم.
فوائد احلديث:

 .1احلديث من دالئل نبوته -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب بما سيكون يف أمته.
ُ َ
صابرا حمتسباً.
ً
 .2جواز إعالم املبتىل اذلي سيبتىل بما يتَ َوقع هل من ابلالء؛ يلُ َو ِّطن نفسه فإذا أتاه ما يوعد اكن
 .3االعتصام بالكتاب والسنة خمرج من الفنت واالختالف.
 .4الصرب ىلع املقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره.
ُ
 .5احلث ىلع السمع والطاعة ،وإن اكن املتويل ظاملا فيُعطى حقه من الطاعة وال خيرج عليه ،بل يتَضع إىل اهلل تعاىل يف كف أذاه ،ودفع رشه
وإصالحه.
 .6استعمال احلكمة يف األمور اليت قد تقتيض اإلثارة ،ومن ذلك استئثار الوالة باملال دون الرعية ،فإنه جالب للفنت واثلورات ،ومع ذلك فالرسول
ر
صىل اهلل عليه وسلم -حث ىلع الصرب ولزوم الطاعة حىت تزول هذه الفنت. .7الصرب ىلع جور الوالة ،وإن استأثروا باألموال ،فإن اهلل سائلهم عما اسرتاعهم.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3156( :
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ُ
ُ ر َ
َ ْ ْ
َ
أمِر انلاس أن يكون آخر عه ِدهِم بابليت ،إال أنه خفف عن املرأة احلائض

ُ
ُ ِّ َ
َ ْ
احلديث :عن عبد اهلل بن ر
عباس ريض اهلل عنهما قال« :أ ِم َر انلاس أن يكون آخر عه ِد ِه ْم بابليت ،إال أنه خفف عن
املرأة احلائض».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

وىف القلوب
هلذا ابليت الرشيف تعظيم وتكريم؛ فهو رمز لعبادة اهلل واخلضوع واخلشوع بني يديه ،فاكن هل يف الصدور مهابةِ ،

إجالل ،وتعلق ،ومودة.

وذلا أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -احلاج قبل السفر أن يكون آخر عهده به ،وهذا الطواف األخري هو طواف الوداع ،إال
املرأة احلائض؛ فلكونها تلوث املسجد بدخوهلا سقط عنها الطواف بال فداء ،وهذا انلص يف احلج فال يتناول العمرة.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين ُاملفردات:
• أ ِم َر انلاس  :أمرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واملراد بانلاس :احلجاج املسافرون إىل أهايلهم بعد تمام النسك.
َ ْ
• عه ِد ِه ْم  :اتلقائهم.
• بابليت  :بالطواف بابليت ،أي الكعبة.
ُ ِّ
• خفف  :خفف انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• احلائض  :اليت أصابها احليض حني خروجها من مكة.
فوائد احلديث:

 .1أن طواف الوداع يكون آخر شئون احلاج؛ ألن هذا معىن الوداع ،ورشاء بعض األشياء يف طريقه إىل السفر ،أو انتظار الرفقة ،أو حنو ذلك من
اتلأخر اليسري ال يَض.
 .2عظم ُح ْرمة الكعبة.
 .3أن احلائض ليس عليها طواف للوداع ،وال دم برتكه.
 .4تيسري الرشيعة اإلسالمية.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل.
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أفضل اجلهاد لكمة عدل عند سلطان جائر

ِّ َ ّ ُ َ َ ْ َ ر َ َ
ْ
وسلم -قال« :أفضل اجلهاد لكمة َعد ٍل عند
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل علي ِه
ُ َْ
ان َجائِر».
سلط ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن أعظم جهاد املرء أن يقول لكمة حق عن صاحب سلطة ظالم؛ ألنه ربما ينتقم منه
بسببها ويؤذيه أو يقتله ،فاجلهاد يكون بايلد كقتال الكفار ،وباللسان اكإلنكار ىلع الظلمة ،وبالقلب كجهاد انلفس.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > فضل األمر باملعروف وانلِه عن املنكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -الفنت  -ابليعة واإلمامة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
اجل َها ِد  :بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
• ِ
َ َُ َ ْ
لكمة عد ٍل  :حق.
• ِ
• ُسلْ َطان َ
جائِر  :صاحب سلطة ظالم.
ٍ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

األمر باملعروف وانلِه عن املنكر من اجلهاد.
نصح احلاكم من أعظم اجلهاد ،ولكن جيب أن يكون بعلم وحكمة وتثبت.
اجلهاد مراتب.
الرتفق بانلصح.
جواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر ،وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوعظة لعله يتذكر أو خيىش.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص 1395 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
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.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1428 - 1422 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
 1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن نْنل انلاس منازهلم

ٌ َ
ََْ َ
رسةَ ،
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أنه َم رر بها سائل ،فَأَ َ
عطته ِك ْ َ
وم رر بها رجل عليه ِثيَاب وهيئَة ،فأق َعدته،
َ ُ ر َ ََ َ
فَأَ َكل ،فَقيل ل َ َ
ازهلم».
ن
م
اس
انل
وا
ل
نز
أ
«
:
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
قال
فقالت:
ذلك؟
يف
ا
ه
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ََ َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ر
َ
ازلهم».
زنل انلاس من ِ
ويف رواية «أمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن ن ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
حييك هذا احلديث قصة ر
مرت بِأمنا اعئشة -ريض اهلل عنها ،-حيث مر بها رجالن فأعطت األول منهما قطعة من خزب وحنوه،
وأما اثلاين فاكن ذا حالة حسنة فأكرمته وأعلت من شأنه.
فقيل لعائشة -ريض اهلل عنها :-لم ر
فرقت بينهما حيث أعطيت األول كرسة ،وأقعدت اثلاين وأطعمتيه؟! ،فأجابت -ريض اهلل

عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرنا أن نعامل لك أحد بما يالئم منصبه يف ادلين والعلم والرشف.
ولكن هذا احلديث ضعيف ،وال مانع من مرااعة ما ورد فيه؛ ألنه من اآلداب.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > آداب ادلعوة إىل اهلل
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :الرواية األوىل :رواها أبو داود.
الرواية اثلانية :ذكرها مسلم يف ألول صحيحه تعليقا واحلاكم يف معرفة علوم احلديث.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِك ْ َ
رسة  :قطعة خزب.
َ
• هيئَة  :حالة حسنة.
ََ َ
ازهلم  :مراتبهم.
• من ِ

فوائد احلديث:

 .1جواز اتلصدق باليشء اليسري.
 .2االستدالل باحلديث انلبوي حجة قوية يف الرشع ،وهو أبلغ من ذكر احلكم من غري ديلل.
َ
َ
 .3مرااعة مراتب انلاس وماكنتهم ،حبيث يعطى لك ذي حق حقه؛ فيُكرم الكريمُ ،
وي َعز العزيز ،ويقال ذل ِوي اهليئات َعرثاتِهم.
 .4توقري صاحب القدر وإعطائه حقه من اتلقدير واإلكرام مما أدب به انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رياض الصاحلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1399ه.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
معرفة علوم احلديث ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1397ه1977 ،م.
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َ
ُّ ُ
أيما مسلم ش ِهد هل أربعة خبري ،أدخله اهلل اجلنة

ُ
ََر ْ
ت املدينة ،فَ َ
جلَ ْس ُ
احلديث :عن أيب األسود ،قال :قَد ْم ُ
ت بهم َجنازة ،فَأثْ َ
ين
ت إىل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -فمر
ِ
ُ ِ
َُ
َ ُ
ً
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ىلع صاحبها خرياً ،فقال عمرَ :
َ
َ
صاح ِبها خريا ،فقال عمر :وجبت ،ثم م رر باثلاثلة ،فأث َ
وجبت ،ثم م رر بأخ َرى فأث َ
ين
ين ىلع
ِ
ِِ
ِ
ِ
رَ
ََ ْ
ََ ْ
صاح ِبها رشا ،فقال عمر :وجبت ،قال أبو األسود :فقلت :وما وجبت يا أمري املؤمنني؟ قال :قلت كما قال انليب -
ىلع
ِ
َ
ُ
ُّ
صىل اهلل عليه وسلم« :-أيما مسلم ش ِهد هل أربعة ِبري ،أدخله اهلل اجلنة» فقلنا :وثالثة؟ قال« :وثالثة» فقلنا :واثنان؟
قال« :واثنان» ثم لم ن َ ْسأَ ْ ُ
هل عن الواحد.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َم ررت َجنازة ىلع عمر -ريض اهلل عنه -واكن معه بعض انلاس ،فشهدوا هلا باخلري والصالح ،فقال عمر -ريض اهلل عنه :-ثبت
هل ذلك ،ثم َم ررت َجنازة أخرى ،فشهدوا هلا باخلري والصالح اكجلنازة األوىل ،فقال عمر -ريض اهلل عنه :-ثبت هل ذلك ،ثم َم ررت

َجنازة ثاثلة ،فشهدوا عليها بسوء حاهلا ،فقال عمر -ريض اهلل عنه :-ثبت هلا ذلك .فأشلك ىلع أيب األسود قول عمر -ريض اهلل
َ
عنه -فأراد بيان معىن ذلك ،فقال ريض اهلل عنه :قلت كما قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أيُّما ُمسلم ش ِهد هل أربعة من
أهل اخلري والصالح أنه من أهل اخلري والصالح ،ثبتت هل اجلنة ،فقال الصحابة عندما سمعوا ذلك من انليب -صىل اهلل عليه
ر
وجبَ ْ
وسلم :-ومن شهد هل ثالثة ِبري؟ قال :وهكذا لو شهد هل ثالثة ِبري َ
ت هل اجلنة ،فقال الصحابة :ومن شهد هل اثنان ،هل
َ
ر
َ
ر
ر
وجبَ ْ
اجلنة؟ قال :ومن شهد هل اثنان َ
ت هل اجلنة ،ولم نسأهل ع رمن ش ِهد هل واحد من انلاس باخلري أيدخل اجلنة؟
يكون من أهل

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
بن ر
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
وجبَ ْ
• َ
ت  :أي ثبت ما قيل عنه واستحق عليه اجلزاء.
فوائد احلديث:
.1

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

ً
جواز اثلناء ىلع امليت ِبالف اليح؛ ألن فيه شهادة هل عند اهلل تعاىلِ ،بالف اليح فإنه قد يكون سببا يف الرياء أو الكرب ،وغري ذلك من
أمراض انلفوس.
ُ
المعترب يف مثل هذه الشهادة أهل الفضل والصدق دون غريهم من الفسقة واملنافقني ،فإن شهادتهم مردودة عليهم.
ٍَّ
َ
جواز ذكر املرء بما فيه من خري أو رش وال يكون ذلك من ال ِغيبة.
املؤمنون ال خيتلفون يف تقييم الرجال؛ ألنهم ينطلقون من أصل ثابت ،وهو اعتبار أعمال انلاس بالكتاب والسنة ال العكس  ،وذللك اعتربت
شهادة األربعة واثلالثة واالثنني.
جواز الشهادة قبل االستشهاد ،وقبوهلا قبل االستفصال.
جواز السؤال حال وجود اإلشاكل يف الكم املتلكم.
تأيس عمر-ريض اهلل عنه -بسنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة السابعة،
1323ه.
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أي بين ،إين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إن رش الراعء احلطمة ،فإياك أن تكون منهم

ُ َ ر ِّ
َ
ر
َ َ
ُ
َ ْ
ينِ ،إين َس ِمعت َر ُسول اهلل -صىل
احلديث :أن َاعئِذ بن عمرو -ريض اهلل عنه -دخل ىلع عبَيد اهلل بن زياد ،فقال :أي ب
َ ر َْ
َُ
ْ
َُ َُ َ ر َ َ ُ
كون م ُ
ْنالَة أَ َ
اهلل عليه وسلم -يقول« :إ رن َ ر
رش ِّ
صحاب
نهم ،فقال هل :اج ِلس ف ِإنما أنت ِمن
الر َاع ِء احلطمة» ف ِإياك أن ت
ِ
ِ
ِ
َ َ َُ َُ َ
ُ َ َ َ َ ُ َ َ
رَ َ َ
ر
ري ِهم.
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :وهل اكنت لهم ْنالة؟! ِإنما اكنت انلخالة بعدهم و ِيف غ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دخل اعئذ بن عمرو -ريض اهلل عنه -ىلع عبيد اهلل بن زياد وهو أمري العراقني بعد أبيه ،فقال" :إين سمعت رسول اهلل يقول:
إن ّ
رش الراعءاحلطمة" ،واحل ُ َط َمة :هو العنيف براعية اإلبل يف السوق واإليراد واإلصدار ،ويليق بعضها ىلع بعض ويعسفها،
ً
َ َ
رض َبه مثال لوايل السوء ،واملراد منه اللفظ القايس اذلي يظلمهم وال يرق هلم وال يرمحهم.
ً
وقوهل( :فإياك أن تكون منهم) من الكم اعئذ نصيحة البن زياد.
ر
فما اكن من ابن زياد إال أن أجابه( :إنما أنت من ْناتلهم) ،يعين لست من فضالئهم وعلمائهم وأهل املراتب منهم بل من
َ
َسق ِطهم ،وانلخالة هنا استعارة من ْنالة ادلقيق ،ويه قشوره ،وانلخالة واحلقالة واحلثالة بمعىن واحد ،قوهل.
ر
فرد عليه الصحايب اجلليل -ريض اهلل عنه( :-وهل اكنت هلم ْنالة؟! إنما اكنت انلخالة بعدهم ويف غريهم) ،هذا من جزل
ر
فإن الصحابة -ريض اهلل عنهم -لكهم هم صفوة انلاس ،وسادات األمة،
الالكم وفصيحه وصدقه اذلي ينقاد هل لك مسلم؛ ِ
وأفضل ممن بعدهم ،ولكهم عدول قدوة ،ال ْنالة فيهم ،وإنما جاء اتلخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلمارة  -فضائل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :اعئذ بن عمرو املزين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِّ
الر َاع ِء  :مجع راع.
• احل ُ َط َمة  :أي :العنيف يف رعيته ،ال يرفِق بها يف سوقها ومراعها ،بل حيطمها يف ذلك ويف سقيها ،ويزحم بعضها ببعض حبيث يؤذيها.
َ َ
َ
َْ
• انلُخالة  :ما بيق يف ال ِغربال بعد ْنل ادلقيق ،واملراد :ليست من فضالئهم وعلمائهم وأهل املراتب منهم ،بل من َسقطهم.

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

استحباب نصح الرجل ألبنائه.
أمر األمراء باملعروف ،ونهيهم عن املنكر برفق.
مرشوعية نصيحة األمراء.
الَتام الصحابة -ريض اهلل عنهم -باألمر باملعروف وانلِه عن املنكر.
ً
ً
أنه ال جيوز لإلنسان اذلي واله اهلل -تعاىل -ىلع أمر من أمور املسلمني أن يكون عنيفا عليهم؛ بل يكون رفيقا بهم.
َ َ
إصالح األمة وصالحها يكون بِق ْو ِدها إىل الطريق القويم باللني.
ً ً
خري انلاس للناس من اكن هيِّنا يلِّنا.
وجوب الرفق بمن واله اهلل عليهم حبيث يرفق بهم يف قضاء حواجئهم وغري ذلك ،مع كونه يستعمل احلزم والقوة والنشاط ،يعين ال يكون يلنًا
ً
ونشاط.
َمع ضعف ،ولكن يلنا حبزمٍ وقو ٍة
ٍ
ر
ُج ْرأة اعئذ بن عمرو -ريض اهلل عنه -يف الرد ىلع عبيد اهلل بن زياد ،وبيانه هل أن الصحابة لكهم سادة وأفاضل ،ولم يعرف السقط وانلخالة إال
بعد قرنهم.
فضل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3532( :
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بايعنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع والطاعة يف العرس واليرس ،واملنشط واملكره ،وىلع أثرة
علينا ،وىلع أن ال ننازع األمر أهله

والط َ
السمع ر
احلديث :عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -قال :بَ َاي ْعنَا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ر
اعة
َ ْ
ُْ ً
َ َََ َ َ
َْ َ
َ َ َُ َ َْ َْ َ ر َ َ
ْ
ُ ْ
ً َ ُ
كَ
ازع األمر أهله ِإال أن ت َر ْوا كفرا بَ َواحا ِعندكم
ن
ن
ال
ن
أ
وىلع
ينا،
ل
ع
ة
ر
ث
أ
وىلع
ه،
ر
والمنش ِط والم
العرس واليُرس،
يف
ٍ
ِ
َْ َ َ َ
ُ
َ
ِّ َ ُ ر
ُ َ
َ
ِمن اهلل تعاىل ِفيه برهان ،وىلع أن نقول باحلق أينما كنا ،ال ْناف ِيف اهلل لومة الئِ ٍم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

(بايعنا) أي بايع الصحابة -ريض اهلل عنهم -الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع والطاعة؛ ألن اهلل -تعاىل -قال( :يا

أيها اذلين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم) ،وبعده -صىل اهلل عليه وسلم -أولو األمر طائفتان :العلماء

واألمراء ،لكن العلماء أويلاء أمر يف العلم وابليان ،وأما األمراء فهم أويلاء أمر يف اتلنفيذ والسلطان.

يقول :بايعناه ىلع السمع والطاعة ،وقوهل" :يف العرس واليرس" يعين سواء اكنت الرعية معرسة يف املال أو اكنت مورسة ،جيب

ىلع مجيع الرعية أغنياء اكنوا أوفقراء أن يطيعوا والة أمورهم ويسمعوا هلم يف املنشط واملكره ،يعين سواء اكنت الرعية اكرهني
ُ
ذللك لكونهم أمروا بما ال تهواه وال تريده أنفسهم أو اكنوا نشيطني يف ذلك؛ لكونهم أ ِمروا بما يالئمهم ويوافقهم.
ً
استئثارا علينا ،يعين لو اكن والة األمر يستأثرون ىلع الرعية باملال العام أو غريه ،مما يرفهون به أنفسهم
"وأثرة علينا" أثرة يعين
وحيرمون من والهم اهلل عليهم ،فإنه جيب السمع والطاعة.

ثم قال" :وأال ننازع األمر أهله" يعين ال ننازع والة األمور ما والهم اهلل علينا ،نلأخذ اإلمرة منهم ،فإن هذه املنازعة توجب
ً
ً
ً
ًّ
كثريا ،وفِتَنًا عظيمة وتفرقا بني املسلمني ،ولم يدمر األمة اإلسالمية إال منازعة األمر أهله ،من عهد عثمان -ريض اهلل
رشا

عنه -إىل يومنا هذا.
ً
ً
قال " :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل برهان" هذه أربعة رشوط ،فإذا رأينا هذا وتمت الرشوط األربعة فحينئذ
ننازع األمر أهله ،وحناول إزاتلهم عن والية األمر ،والرشوط يه:

األول :أن تروا ،فالبد من علم ،أما جمرد الظن ،فال جيوز اخلروج ىلع األئمة.
ً
ً
كفرا ال فسقا ،الفسوق ،مهما فسق والة األمور ال جيوز اخلروج عليهم؛ لو رشبوا اخلمر ،لو زنوا ،لو ظلموا
اثلاين :أن نعلم
كفرا رصحيًا يكون ً
ً
بواحا.
انلاس ،ال جيوز اخلروج عليهم ،لكن إذا رأينا

اثلالث :الكفر ابلواح :وهذا معناه الكفر الرصيح ،ابلواح اليشء ابلني الظاهر ،فأما ما حيتمل اتلأويل فال جيوز اخلروج

عليهم به ،يعين لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى أنه كفر ،لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر ،فإنه ال جيوز أن ننازعهم أو

ْنرج عليهم ،ونوهلم ما تولوا ،لكن إذا اكن بواحا رصحيا ،مثل :لو اعتقد إباحة الزنا ورشب اخلمر.
ً
الرشط الرابع" :عندكم فيه من اهلل برهان" ،يعين عندنا ديلل قاطع ىلع أن هذا كفر ،فإن اكن ادليلل ضعيفا يف ثبوته ،أو
ً
ضعيفا يف دالتله ،فإنه ال جيوز اخلروج عليهم؛ ألن اخلروج فيه رش كثري جدا ومفاسد عظيمة.

وإذا رأينا هذا مثال فال جتوز املنازعة حىت يكون دلينا قدرة ىلع إزاحته ،فإن لم يكن دلى الرعية قدرة فال جتوز املنازعة؛

ألنه ربما إذا نازعته الرعية وليس عندها قدرة يقيض ىلع ابلقية الصاحلة ،وتتم سيطرته.

فهذه الرشوط رشوط للجواز أو للوجوب -وجوب اخلروج ىلع ويل األمر -لكن برشط أن تكون القدرة موجودة ،فإن لم
تكن القدرة موجودة ،فال جيوز اخلروج؛ ألن هذا من إلقاء انلفس يف اتلهلكة؛ ألنه ال فائدة يف اخلروج.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
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ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلمامة :طاعة والة األمور.
َُ َ
اد َة بْن ر
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :عب
ِ
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َْ
• بَايعنَا  :اعهدنا.
والط َ
السمع ر
• ىلع ر
اعة  :ألويل األمر واحلاكم.
َ َْ
َْ َ
والمنش ِط والمكره  :أي يف السهل والصعب.
•
ََ
• أث َر ٍة  :األثرة االختصاص باملشرتك.
ُ ْ ً
• كفرا  :حممول ىلع الكفر الظاهر.
ً
ً
ً
ظاهرا ال حيتمل تأويال.
• بَ َواحا  :أي
ً
ً
َ
َ
َ ُ
ندكم ِمن اهلل ت َعاىل ِفيه بُرهان  :عندكم ديلل قاطع ىلع أن هذا كفر ،فإن اكن ادليلل ضعيفا يف ثبوته ،أو ضعيفا يف دالتله ،فإنه ال جيوز
• ِع
اخلروج عليهم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

احلض ىلع السمع والطاعة لوالة األمور من املسلمني يف غري معصية.
ُ
ُ
ثمرة الطاعة يف مجيع ما ذ ِكر يف احلديث اجتماع لكمة املسلمني ونبذ الفرقة واخلالف من صفوفهم.
َُر
عدم منازعة والة األمور إال إذا ظهر منهم كفر حمقق فيه خمالفة ملبادئ اإلسالم ،فيجب عندها اإلنكار عليهم واالنتصار للحق مهما اكنت
اتلضحية.
َ
َ
ُ
ُحرمة اخلروج ىلع والة األمور وقتاهلم باإلمجاع وإن اكنوا فسقة؛ ألن يف اخلروج عليهم مفسدة أعظم من فسقهم فريتكب أخف الَضرين.
ابليعة لإلمام األعظم ال تكون إال يف طاعة اهلل -تعاىل.-
طاعة اإلمام األعظم يف املعروف واجبة يف املنشط واملكره والعرس واليرس ،ولو خالف هوى انلفس.
احرتام حق والة األمور ،وأنه جيب ىلع انلاس طاعتهم يف اليرس والعرس ،واملنشط واملكره واألثرة اليت يستأثرون بها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3061( :
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ُ ه
كذب ُ
اهلل ورسوهلُ
حدثوا انلاس بما يعرفون ،أتريدون أن ي

ُ ر
ُ
كذب ُ
ورسوهل؟".
اهلل
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال" :حدثوا انلاس بما يعرفون ،أتريدون أن ي

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يرشد أمري املؤمنني يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -إىل أنه ال ينبيغ أن حيدث اعمة انلاس إال بما هو معروف ينفع انلاس
يف أصل دينهم وأحاكمه من اتلوحيد وبيان احلالل واحلرام ُ
ويرتك ما يشغل عن ذلك؛ مما ال حاجة إيله أو اكن مما قد يؤدي إىل
رد احلق وعدم قبوهل مما يشتبه عليهم فهمه ،ويصعب عليهم إدراكه.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أخرجه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• بما يعرفون  :بما ال يفتنهم مما ال تدركه عقوهلم.
فوائد احلديث:

ً
ٌ
رضر من حتديث انلاس ببعض ما ال يفهمون؛ فال ينبيغ حتديثهم بذلك وإن اكن حقا.
 .1أنه إذا خيش
 .2ما يؤدي إىل احلرام فهو حرام.
 .3ال جيوز حتديث انلاس بما ال تدركه عقوهلم.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجِم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح ابلخاري ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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خذوا من العمل ما تطيقون ،فواهلل ال يسأم اهلل حىت تسأموا

ر
ُ
زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-أخربته أن احل َ ْوالء بنت ت َويت بن حبيب بن أسد بن عبد
احلديث :عن اعئشة ِ
َ
َُ
ُ
ُ
الع رزى ر
فقلت :هذه احل َ ْوالء بنت تويت ،وزعموا أنها ال تنام الليل،
مرت بها وعندها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
َ
ُ
ُ
ُ
يسأم ُ
اهلل حىت تسأموا».
هلل ال
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تنام الليل! خذوا ِمن العمل ما ت ِطيقون ،فوا ِ

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
ر
مرت احل َ ْوالء بنت ت َويت بعائشة ،فقالت اعئشة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-هذه احل َ ْوالء بنت ت َويت ،ويه تصيل الليل لكه
ُ
وال تنام .فأنكر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عليها قيامها الليل لكه ،وقال« :خذوا ِمن العمل ما ت ِطيقون» فأمر انليب -

عليه الصالة والسالم -هذه املرأة أن تكف عن عملها الكثري ،اذلي قد يشق عليها وتعجز عنه يف املستقبل فال تديمه ،ثم
ُ
يسأم ُ
اهلل حىت تسأموا» يعين :أن اهلل عز وجل
هلل ال
أمر انليب  -عليه الصالة والسالم -أن نأخذ من العمل بما نطيق« ،فوا ِ
ر
يعطيكم من اثلواب بقدر عملكم ،مهما داومتم من العمل فإن اهلل تعاىل يثيبكم عليه ،فإذا سئم العبد من العمل ومله
قطعه وتركه فقطع اهلل عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن العبد إنما جيازى بعمله ،فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجره إذا اكن
قطعه لغري عذر من مرض أو سفر ،وهذا هو الراجح يف معىن امللل اذلي يُفهم من ظاهر احلديث أن اهلل يتصف به ،وملل اهلل

ليس كمللنا حنن ،ألن مللنا حنن ملل تعب وكسل ،وأما ملل اهلل عز وجل فإنه صفة خيتص به جل وعال تليق جبالهل ،واهلل

سبحانه وتعاىل ال يلحقه تعب وال يلحقه كسل.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق اإلنسان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -املناقب  -اآلداب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• التنام الليل  :يعين تقضيه يف الصالة والعبادة.
• يسأم  :يمل ويضجر.

فوائد احلديث:

 .1االقتصاد يف العمل واألخذ منه بما يتمكن صاحبه من املداومة عليه.
 .2إثبات السآمة صفة هلل -تعاىل -ىلع ما يليق به سبحانه ىلع ما سبق تفصيله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،لزين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود وآخرين ،انلارش:
مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة انلبوية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1996 -م.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
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خيار أئمتكم اذلين َتبونهم وحيبونكم ،وتصلون عليهم ويصلون عليكم .ورشار أئمتكم اذلين
تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم

ُ ُّ
احلديث :عن عوف بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :خيَ ُ
ار أئمتكم اذلين حتبونهم وحيبونكم ،وت َصلون عليهم
ِ
ورش ُ
ويصلون عليكمَ .
ار أئمتكم اذلين تبُغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم!» ،قال :قلنا :يا رسول اهلل،
ِ
َُ ُ ُ
أفال ننابِذهم؟ قال« :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة .ال ،ما أقاموا فيكم الصالة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
ر
دل هذا احلديث ىلع أن ِمن حاكم املسلمني َمن هم أهل صالح ومنهم َمن هم أهل فسق وقلة ديانة ،ومع ذلك ال جيوز اخلروج
عليهم ما داموا حمافظني ىلع إقامة شعائر اإلسالم وآكدها الصالة.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق  -قتال أهل ابليغ  -الفنت.
راوي احلديث :عوف بن مالك األشجيع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• خيار  :أفضل.
• أئمتكم  :والة أمركم.
• اذلين حتبونهم  :حلسن سريتهم فيكم ورفقهم بكم.
• وحيبونكم  :المتثالكم.
• تصلون عليهم  :تدعون هلم.
• تلعنونهم  :أي لسوء أعماهلم.
• ويلعنونكم  :جمازاة ملا فعلتم معهم.
• ننابذهم ْ :نالفهم برتك الطاعة هلم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حث والة األمور ىلع العدل يف الرعية تلحقيق األلفة بينهم.
حث انلاس ىلع طاعة والة األمر يف غري معصية.
وجوب املناصحة بني احلاكم والرعية؛ ألنها جتلب املودة واأللفة ،ويسود األمن والرخاء.
استحباب ادلاعء للحاكم املسلم باتلوفيق والسداد.
حتريم اخلروج ىلع والة األمور وإن جاروا ،وذلك بإمجاع الفقهاء.
فيه ديلل ىلع تعظيم الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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خري الصحابة أربعة ،وخري الرسايا أربعمائة ،وخري اجليوش أربعة آالف ،ولن يغلب اثنا عِّش ألفا من قلة

ر َ َ
ً
الرسايَا أ ْر َب ُع ِمائة ،وخري اجليوش أربعة
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :خري الصحابة أربعة ،وخري
ر
آالف ،ولن ُي ْغلَ َ
ب اثنا عرش ألفا ِم ْن قِل ٍة»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُّ ْ
حبة أربعة ،وأن أفضل رسية يه ُ
الـم ر
كونة من أربعمائة ،وأن أنفع اجلنود اذلين بلغوا أربعة آالف،
املعىن :هو أن أحسن الص
ُْ
ُْ
ُ
وأن اجليش إذا بلغ عدده اثنا عرش ألف جندي ،واملراد فصاعدا ،فإنه ال يهزم ،وإذا ه ِزم فإنه ال يهزم بسبب قلة عدده ،وإنما
قد يهزم ألسباب أخرى :مثل قلة ادلين ،أو اإلعجاب بالكرثة ،أو الوقوع يف املعايص ،أو عدم اإلخالص هلل -تعاىل ،-وحنو

ذلك.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• خري  :أحسن ،وأفضل ،وأنفع.
ُ ْ
َ
• الصحابة  :مجع صاحب ،أو بمعىن :صحبة.
• الرسايا  :مجع رسية ،ويه القطعة من اجليش.
• من قلة  :أي :بسبب قلة عددهم.
فوائد احلديث:

 .1أن يف اجلماعة تعاونا ىلع اخلري.
 .2أن اهلزيمة قد تكون لقلة ادلين ،أو اإلعجاب بالكرثة وعدم اتلوَك ىلع اهلل ،وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. -سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية.
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ً
ُ
ذكرت شيئا من تْب عندنا فكرهت أن حيبسين ،فأمرت بقسمته

َ ر
فسل َم
احلديث :عن عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه -قال :صليت وراء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باملدينة العرص،
ََ َ
ُ ً َ َ
خ َّطى ر َق َ
ُ
اب انلاس إىل بعض ُح َ
انلاس من ُ ْ
رس َع ِت ِه ،فخرج عليهم ،فرأى أنهم قد
ج ِر نِسائه ،فف ِزع
ثم قام مرساع ،فت
ِ
ً
َ
ْ
ُ
ْ
ُ ْ َ
ْ
َ
رب عندنا فكرهت أن حي ِب َس ِين ،فأمرت بِ ِقسم ِت ِه».
عجبوا من رسع ِت ِه ،قال« :ذكرت شيئا من تِ
ٍ
ُ ِّ ُ
ويف رواية« :كنت َخلر ْف ُ
ت يف ابليت ت ْ ً
ربا من الصدقة ،فكرهت أن أبَيتَه».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
قال عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه -أنه صىل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يوم صالة العرص ،فقام انليب -صىل اهلل
ً
ً َ
عليه وسلم -حني انرصف من صالته مرساع ،يَتخ رطي رقاب انلاس متوجها إىل بعض حجرات زوجاته؛ فخاف انلاس من
ذلك ،ثم خرج فرأى انلاس قد عجبوا من ذلك؛ فبني هلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سبب هذا ،وأخرب أنه تذكر شيئًا من
ذهب غري مَضوب مما جتب قسمته ،فكره أن يمنعه ويشغله اتلفكري فيه عن اتلوجه واإلقبال ىلع اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > زهده صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
َ َ
فتَخ رطى  :ق َطع الصفوف حال جلوس انلاس.
ْ
ُح َ
جر  :مجع ُحجرة ،اسم للمزنل.
ََ َ
ر
فف ِزع  :خاف انلاس؛ ألنه خالف اعدته؛ ألن اعدته أن يميش بتأن.
َْ
حي ِب َس ِين  :يشغلين اتلفكري فيه عن اتلوجه واإلقبال ىلع اهلل -تعاىل.-
ا ِتلرب  :اذلهب والفضة قبل أن يَضبا دنانري ودراهم ،ويطلق ىلع اذلهب تغليبًا ،كما يطلق ىلع غريه من املعادن.

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

جواز قيام اإلمام بعد الفراغ من الصالة دون أن يقول أذاكر دبر الصالة إذا أتاه ما يشغله ،ويؤخر األذاكر.
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أرسع انلاس مبادرة إىل اخلري.
جواز ختطي الرقاب بعد السالم من الصالة ،وال سيما إذا اكن حلاجة.
ً
جواز اتلعجب ممن فعل فعال ليس من اعدته.
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كغريه من البرش يلحقه النسيان ،وأنه ينىس كما ينىس غريه.
ُ
انشغال الفكر يف الصالة ال يبطلها ،ولكن خيىش أن يذهب باخلشوع.
استحباب اتلخلص مما يشغل القلب عن اهلل -تعاىل ،-واستحباب املبادرة إىل عمل اخلري.
شدة األمانة وعظمها ،وأن اإلنسان إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد حتبسه.
جواز االستنابة واتلوكيل يف رصف الصدقات مع القدرة ىلع املبارشة.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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ً َْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ
ارا موسوم ال َوج ِه ،فأنكر ذلك
َرأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -مح

ً
َ ً َُْ َ َ ْ
الوج ِه،
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع :رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -محارا موسوم
ُ ُ
َْ
َ ُ
فأنكر ذلك؟ فقال« :واهلل ال أ ِس ُمه إال أقىص يشء من الوجه» وأمر حبماره فك ِو َي يف َجا ِع َرتي ِه ،فهو أول من كوى
اجلاعرتني.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ً
محارا قد كوي يف وجهه ،فأنكر ذلك ،والوسم هو عبارة عن يك يكوي احليوان
معىن احلديث :رأى -عليه الصالة والسالم-

يلكون عالمة ،يتخذ أهل املوايش عالمة هلم ،لك قبيلة هلا وسم معني إما رشطتان أو رشطة مربعة أو دائرة أو هالل ،املهم أن

لك قبيلة هلا وسم معني ،والوسم هذا حيفظ املاشية إذا وجدت ضالة يعين ضائعة عرف انلاس أنها هلؤالء القبيلة فذكروها هلم.
"فقال" أي العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه -كما هو ُم َ ر
رصح به يف رواية ابن حبان يف صحيحه عن ابن عباس -ريض
َ
ً
أس ْمه إال يف
اهلل عنهما" -أن العباس ،وسم بعريا أو دابة يف وجهه ،فرآه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فغضب ،فقال عباس :ال ِ
َ
آخرهَ ،
فوس َمه يف َجا ِع َرتيْه".
ْ َ
َ
َ
ً
آخره
و بعد أن ع ِلم بانلِه ،حلف أن ال ي ِسم محارا إال يف أقىص يشء من وجهه ،ويف رواية ابن حبان السابقة" :ال أسمه إال يف ِ
َ
َ
فوس َمه يف َجا ِع َرتيْه"
َ
ََ
فو ِسم يف َجا ِع َر َتيْ ِه ،ويه مؤخرته ،حيث َم ْ َ
ثم أمر حبماره ُ
َضب احليوان بِذن ِبه ىلع ف ِخذه.
قال انلووي -رمحه اهلل" :-وإذا ُوس َم فيستحب أن يَس َم الغنم يف آذانها واإلبل وابلقر يف أصول أفخاذها؛ ألنه موضع َصلْ ٌ
ب فيقل
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
الوسم وفائدة َ
وخي ُف شعره ويظهر َ
الوسم تميزي احليوان بعضه من بعض" فالعباس -ريض اهلل عنه -أول من وس َم محاره
األلم فيه ِ
يف مؤخرته.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ر
َُْ َ ْ ْ
وم ال َوجه ُ :م َعلم ىلع وجهه باليكِّ.
• موس
َ
َ
تان  :ناحية الوركني حول ادلبر.
• اجلا ِعر ِ

فوائد احلديث:

 .1انلِه عن ْ
وس ِم احليوان يف وجهه.
 .2فضل العباس -ريض اهلل عنه -وطاعته نلِه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن وسم احليوان يف الوجه.
 .3فيه جواز ْ
وسم احليوان يف غري الوجه ،وإن اكن فيه يشء من اتلعذيب.
 .4وجوب إنكار املنكر.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8891( :

275

ُ
ُ
ىلع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ،إال أن يؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة

ً
َ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ىلع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وك ِر َه ،إال أن يُؤمر
ُ
بمعصية ،فإذا أ ِم َر بمعصية فال سمع وال طاعة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
يف هذا احلديث بيان وجوب السمع والطاعة للحاكم فيما يأمر به ،سواء اكن أمره مما حنب أو نكره ،إال أن نؤمر بمعصية

فإنه ال سمع وال طاعة يف هذه املعصية فقط.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األحاكم  -قتال أهل ابليغ  -ابليعة  -الفنت.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ىلع املرء املسلم  :أي جيب عليه.
• السمع والطاعة  :القبول واالنقياد لويل األمر.
• فيما أحب  :أي موافقا ملراد املأمور.
• وكره  :أي ر
شق عليه وكرهته نفسه.
• فال سمع وال طاعة  :أي فال تسمعوا وال تطيعوا هل يف هذه املعصية.
فوائد احلديث:

 .1وجوب االلَتام إلمام املسلمني بالسمع والطاعة.
ينبيغ اتلنازل عن الرغبات واملصالح الشخصية لوحدة األمة االسالمية وتماسكها.
.2
ُ
 .3إذا أمر العبد بمعصية فال سمع وال طاعة؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
ر
 .4دل هذا احلديث ىلع أهمية املحافظة ىلع حرمات اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.الطبعة األوىل 1418ه.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
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عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك ،ومنشطك ومكرهك ،وأثرة عليك
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-عليك السمع والطاعة يف
َْ َ َ َ ْ َ َ
ُ ْ
ومك َر ِهك ،وأث َرة ٍعليك».
رس َك ويُرسك ،ومنش ِطك
ع ِ
درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أنه جيب ىلع املسلم السمع والطاعة للحاكم ىلع لك حال ،ما لم يُؤمر بمعصية أو يُكلف بما ال يطيق ،ولو
ً
اكن يف ذلك مشقة عليه أحيانا ،أو ضياع بلعض حقوقه ،تقديما للمصلحة العامة ىلع املصلحة اخلاصة.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قتال أهل ابليغ  -ابليعة  -الفنت  -اجلهاد.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• عليك  :أي الزم.
• السمع والطاعة  :القبول واالنقياد لقول ويل األمر وأمره.
• عرسك ويرسك  :فقرك وغناك.
ُْ
• منشطك  :األمر اذلي تنشط هل وتؤثر فعله.
• مكرهك  :ما يشق عليك فعله وال حتبه.
• وأثرة عليك  :أي وإن اختص األمراء واستأثروا بادلنيا ،ولم يوصلوك إىل حقك مما عندهم.
فوائد احلديث:
 .1من أهداف ادلعوة تقديم املصلحة العامة ىلع املصلحة اخلاصة.
 .2وجوب طاعة احلاكم ىلع لك األحوال ما لم يأمر بمعصية.
ر
 .3أن وقوع الظلم من جهة احلاكم ال جيزي اخلروج عليه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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قصة الغالم مع امللك والساحر والراهب

احلديث :عن صهيب بن سنان الرويم -ريض اهلل عنه -مرفواع« :اكن ملك َ
فيمن اكن قَبلَكم واكن هل ساحر فَلَ رما َك َ
رب
ِ
ِ
ِّ
َ َ َ َ
َ ْ ُ َ ْ ْ
ً ُ َ ِّ ُ ُ َ َ
ً ُ َ ِّ ْ ُ ِّ ْ
ك َراه ٌ
قال َ
ب،
طري ِق ِه ِإذا سل
يف
اكن
و
،
ه
م
ل
ع
ي
ا
غالم
إيله
فبعث
ر؛
ح
اب َعث إىل غالما أعلمه الس
للم ِل ِك :إين قد ك ِربت ف
ِ
ِ
َ َ
َ َ ََ
َ
َ َ ُ َ َ َ
َ َ
َ َ َ َُ َ ْ َ ُ
ََ َ
أَت ر
الس ِ َ َ ر ر
رض َبه ،فشاك ذلِك ِإىل
اهب َوق َعد إيله ،فإذا أَت الساحر
جبَه ،واكن إذا
فقعد إيله وس ِمع الكمه فأع
احر ،مر بالر ِ
ََ َ َ
َ َ َ َُ
َُ
َ َ
الراهبَ ،ف َق َال :إ َذا َخش َ
ر
ََ َ
اح ُر .
يت الساحر فقل :حبس ِين أ
هيلَ ،وإذا خ ِشيت أهلك فقل :حبس ِين الس ِ
ر ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
َ َُ ر ُ َ ُ
َ ََ َ ر َ َ َ
ر َ ََ
ر ُ َ
َ َ
اهب أفضل؟ فأخذ
احر أفضل أم الر
اس ،فقال :ايلوم أعلم الس
يم ٍة قد َحبَ َست انل
فبَينما هو َىلع ذلِك ِإذ أَت ىلع داب ٍة ع ِظ
ر ُ َ َ ََ َ
َ
الراهب أَ َح ر
َح َ
الساحر َفاقتُل هذه ّ
إيلك من أمر ر
أمر ر
جراَ ،ف َق َال :اللر ُهم إن َاك َن ُ
اس ،ف َر َماها فقتَلها
ادلابرة َح رىت يَم ِيض انل
ب
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ َ َ ر َ ََ ََُ َ َ َ َُ ر ُ َ
ر َ
ِّ َ َ َ َ
َ َ
َ
ين أَ َ
وم َىض ر
اهب :أي بُ َ ر
مر َك َما أ َرىَ ،وإنك
أ
ن
م
غ
ل
ب
د
ق
مين
ل
أفض
ايلوم
نت
انلاس ،فأَت الراهب فأخربه .فقال هل الر
ِ
َ ِ
ََ َ َ
َ َ
ُ َ َ
ُ َ َ َ َ ُ ر َ َر َ َ ُ
األ َ
الغ ُ
برصُ ،
ويداوي ر
الم يُرب ُ
دواء ،ف َس ِم َع َجليس
انلاس من َسائِ ِر األ
ىء األكمه و
َستبْتَىل ،فإن ابت ِليت فال تدل يلع؛ واكن
ِ
ّ
ََ َ َ َ ََ َ
ْ
َ َ َ
َُ َ َ
َ ً رَ َ
ك أَ ُ
لِلم ِل ِك َاك َن قَد َع ِ َ
شيف
أنت شفيتَ ِين،
مجع إن
ثرية ،فقالَ :ما ها هنا ل
ِم ،فأتاه بهدايا ك
فقال :إين ال أش ِيف أحدا ِإنما ي ِ
َ
ُ ََ َ
ََ َ َ َ ُ َ َ َ
ََ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ
َ َ َ
اكَ ،ف َ
شف َ
اىلَ ،فإن َ
ك فَ َ
آمن َ
ج َ
لس إيل ِه كما اكن
آم َن باهلل تعاىل فشفاه اهلل تعاىل ،فأَت الم ِل
ت باهلل تعاىل دعوت اهلل ف
اهلل تع
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ َ ُ
َ ِّ َ َ ُّ َ ُ َ
ِّ
ّ
عليك بَ َ َ
اهلل ،فأخذ ُه فلم يَ َزل ي َعذبُ ُه
رص َك؟ قالَ :ريب ،قالَ :ولك َرب غريي؟ قال :ريب وربك
الم ِلكَ :من َرد
جي ِل ُس ،فقال هل
ََ َ
َ
َ
َََ
َ ر َر ََ ُ
ُ
ُ َ َ َ َ َُ َ
ْ َُر
األكمه َواألبْ َر َص وتفعل
حرك َما ت ْربىء
حىت دل ىلع الغالمِ  ،ف َيجء بالغالمِ  ،فقال هل الم ِلكَ :أي ب َين ،قد بلغ ِمن ِس ِ
َ َ َ ِّ
َ
َ
َ ً رَ َ
ََ
ر
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ ر َ ر َ َ ر
اهب
اهب؛ ف ِيجء بالر ِ
شيف اهلل تعاىل .فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل ىلع الر ِ
وتفعل؟! فقال :إين ال أشيف َأحداِ ،إنما ي ِ
ُ َْ
َ َ
َ َ
ََ َ
َ َُ َ
َ َ ر ُ َ ر َََ ر ُ ُر
َ َ َُ
ليس
ارجع عن دينك ،فأىب ،فد َاع ِباملنشار فو ِضع ال ِمنشار يف مفرق رأسه ،فشقه حىت وقع ِشقاه ،ثم ِِجء ِجب ِ
فقيل هلِ :
ُ َ
َ
َ ُ َْ
ر ُ
َ
َ َ ر
هل :ارجع عن دينك ،فَأ َىب ،فَ َ
َ
َ
الملك فقيل َ ُ
أسه ،فشق ُه بِ ِه َح رىت َوق َع ِشق ُاه ،ث رم ِِج َء بالغالمِ فقيل
وضع ال ِمنشار يف مف ِرق ر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ََ
أصحابهَ ،ف َق َال :اذهبوا به إىل َجبَل َك َذا َو َك َذا َف َ
َ
َُ
اصع ُدوا بِ ِه اجلَبَل ،ف ِإذا بَلغتُم
ارجع َعن ِدينك ،فأىب ،ف َدف َع ُه ِإىل نفر ِمن
ِ ِ
هلِ :
ِ
َََ َ َ َ ر ُ ر ْ
ُ
َ ْ َ ََ َ َ
َ َ ُ
ََُْ َ َ َ َ َ
َ ر َ َ ُ ُ ََ َُ
به ُم اجلَبل
ِذروته ف ِإن رجع عن ِدي ِن ِه وإال فاطرحوه .فذهبوا بِ ِه فص ِعدوا بِ ِه اجلبل ،فقال :اللهم أكفنيهم بِما ِشئت ،فرجف ِ
َ َ َ َ
َ ََ
َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
جاء يَميش إ َىل َ
ك؟ َف َق َالَ :ك َفا ِن ُ
فَ َس َق ُطواَ ،و َ
يهم اهلل ت َعاىل ،ف َدف َع ُه إِىل نفر ِمن
الم ِل ِك ،فقال هل الم ِلك :ما فعل أصحاب
ِ
ََ َ ر
َ َ ََ َ
ر َ ْ ُ ََ َ
َ
جع َ
ابلحر ،فَإن َر َ
اذهبُ
محلُ ُ
وه يف ُق ْرقُور وتَ َو رس ُطوا ب ِه َ
وإال فاق ِذفوه .فذهبُوا بِ ِه ،فقال :الل ُه رم
ه
ن
ي
د
ن
ع
فا
ه
ب
وا
:
ال
أصحابِه فق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ َََ
َ
ْ
ََ َ
َ
ُ ر ُ ََ ُ
َ
َ
َ
اكفنيهم َ
َ
بما ِشئت ،فانكفأت بِهم السفينة فغ ِرقوا ،وجاء يميش إِىل الم ِل ِك .فقال هل امل ِلك :ما فعل أصحابك؟ فقال:
ِ
ََ َ
َ َ
َ َ
ر َ
ك لست بقاتيل حىت تفعل ما ُ
اىلَ .ف َق َال ل َ
َك َف ُ
آم ُر َك به .قال :ما هو؟ قال :جتمع انلاس يف صعيد واحد
لم ِل ِك :إن
انيهم اهلل تع
ِ
ر َ
سهما من ك َنانَيت ،ثم َضع السهم يف َكبد القوس ثم قل :بسم اهلل رب الغالم ،ثم ْ
وتَ ْصلبين ىلع جذع ،ثم ُخذ ً
ار ِمين ،فإنك
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ََُ ََ
ََ َ َ
َ َ
َ َ
ْ ُر َ َ َ َ ْ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ر
ِإذا ف َعلت ذلك قتلتين ،فجمع انلاس يف صعيد واحد ،وصلبه ىلع ِجذع ،ثم أخذ سهما من ِكنان ِت ِه ،ثم وضع السهم يف
َ َ
َ
َ
َ َ
ْ
ْ
َر
آمنا بِ َر ِّب
ك ِب ِد القوس ،ثم قال :بسم اهلل رب الغالم ،ثم َر َم ُاه فوق َع يف ُصد ِغ ِه ،ف َو َض َع يَ َد ُه يف ُصد ِغ ِه فمات ،فقال انلاس:
َ
ِّ َ
ْ
َ
َْ َ َ
ُ ْ
َََ َ
َ ُ
ُ
بك َح َذ ُر َك ،قد َ
هل :أَ َرأَيْ َ
فقيل َ ُ
السك ِك
آم َن انلاس .فأ َم َر ِباألخ ُدو ِد بأفوا ِه
ت َما كنت حتذ ُر قد واهلل نزل
الم ِلك
الغالمِ  ،فأيت
ُ
َ
َ ُ ر ْ ْ
ُ
هل :اقتَحم َف َف َعلُوا َح رىت َجاءت امرأة َ
قيل َ ُ
ومعها
رض َم فيها انلِّريان وقال :من لم يَ ْر ِجع عن دينه فأقحموه فيها ،أو
ِ
فخدت وأ ِ
ََ
ُ
يب هلا ،فتَ َق َ
الغالم :يا أمه اصربي فإنرك َىلع ِّ
َص ٌّ
احلق».
اع َست أن تقع فيها ،فقال هلا
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
مستشارا؛ من أجل أن
هذا احلديث فيه قصة عجيبة :ويه أن رجال من امللوك فيمن سبق اكن عنده ساحر اختذه امللك
يستخدمه يف مصاحله ولو ىلع حساب ادلين؛ ألن هذا امللك ال يهتم إال بما فيه مصلحته ،وهو ملك مستبد قد ر
عبد انلاس

نلفسه.
ُ
هذا الساحر ملا كرب قال للملك :إين قد كربت فابعث إىل غالما أعلمه السحر.
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واختار الغالم ؛ ألن الغالم أقبل للتعليم؛ وألن اتلعليم للغالم الشاب هو اذلي يبيق ،وال ينىس.
ً
ولكن اهلل تعاىل قد أراد بهذا الغالم خريا.
ً
ر
مر هذا الغالم يوما من األيام براهب ،فسمع منه فأعجبه الكمه؛ ألن هذا الراهب -يعين العابد -اعبد هلل عز وجل ،ال يتلكم
ً ً
إال باخلري ،وقد يكون راهبا اعملا لكن تغلب عليه العبادة فسِم بما يغلب عليه من الرهبانية ،فصار هذا الغالم إذا خرج
ر
فتأخر ىلع الساحر ،فجعل الساحر يَضبه ،ملاذا تتأخر؟ فشاك الغالم إىل الراهب وطلب ً
أمرا
من أهله جلس عند الراهب

يتخلص به ،قال :إذا ذهبت إىل الساحر وخشيت أن يعاقبك فقل :أخرين أهيل .وإذا ذهبت ألهلك وسألوك فقل :إن الساحر
ر
أخرين؛ حىت تنجو من هذا ومن هذا.
واكن الراهب -واهلل أعلم -أمره بذلك -مع أنه كذب -لعله رأى أن املصلحة يف هذا تزيد ىلع مفسدة الكذب ،أو قصد

اتلورية ،واحلبس املعنوي ،ففعل ،فصار الغالم يأيت إىل الراهب ويسمع منه ،ثم يذهب إىل الساحر ،فإذا أراد أن يعاقبه ىلع
ر
ر
ر
تأخره قال :إن أهيل أخروين ،وإذا رجع إىل أهله وتأخر عند الراهب قال :إن الساحر أخرين.
ر
فمر ذات يوم حيوان عظيم ،وهو أسد ،قد حبس انلاس عن اتلجاوز ،فال يستطيعون أن يتجاوزوه ،فأراد هذا الغالم أن خيترب:
ً
هل الراهب خري هل أم الساحر ،فأخذ حجرا ،وداع اهلل سبحانه وتعاىل إن اكن أمر الراهب خري هل أن يقتل هذا احلجر ادلابة،
فرىم باحلجر ،فقتل ادلابة ،فمىش انلاس.

ف عرف الغالم أن أمر الراهب خري من أمر الساحر ،فأخرب الراهب بما جرى فقال هل الراهب :أنت ايلوم خري مين ،قد بلغ من
أمرك ما أرى وإنك ستبتيل فإن ابتليت فال تدل يلع.

واكن الغالم يربئ األكمه واألبرص ،ويداوي انلاس من سائر األدواء .فسمع جليس للملك اكن قد أصابه العىم ،فأتاه بهدايا
ً
ُ
دعوت اهلل
كثرية فقال :ما هاهنا لك أمجع إن أنت شفيتين فقال :إين ال أشيف أحدا ،إنما يشيف اهلل تعاىل ،فإن آمنت باهلل
ً
فشفاك ،فآمن باهلل تعاىل فشفاه اهلل ،ثم ئج بالرجل األعىم اذلي اكن جليسا عند امللك وآمن باهلل ،وكفر بامللك ،فدِع أن

يرجع عن دينه فأىب ،وهذا يدل ىلع أن اإلنسان عليه أن يصرب.

فيجء بالراهب فقيل هل :ارجع عن دينك فأىب فداع باملنشار فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه به حىت وقع شقاه ،ثم ِجء

بالغالم فقيل هل :ارجع عن دينك فأىب ،فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال :اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا فاصعدوا به اجلبل ،فإذا
بلغتم أعاله فإن رجع عن دينه وإال فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به اجلبل ،فقال :امهلل اكفينهم بما شئت ،فاهَت بهم اجلبل

فسقطوا ،وجاء يميش إىل امللك فقال هل امللك :ما فعل بك بأصحابك؟ فقال :كفانيهم اهلل تعاىل ،فدفعه إىل نفر من اصحابه

فقال :اذهبوا به فامحلوه يف سفينة وتوسطوا به ابلحر ،فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه ،فذهبوا به فقال :امهلل اكفينهم بما شئت،
فانقلبت بهم السفينة فغرقوا ،وجاء يميش إىل امللك فقال هل امللك :ما فعل بأصحابك؟ فقال :كفانيهم اهلل تعاىل ،فقال للملك:

إنك لن تستطيع قتيل حىت تفعل ما آم رك به ،قال :ما هو؟ قال :جتمع انلاس يف ماكن واحد وتصلبين ىلع جذع ،ثم خذ سهما

من واعيئ اذلي أضع فيه السهام ،ثم ضع السهم يف وسط القوس ،ثم قل :بسم اهلل رب الغالم ،ثم ارمين ،فإنك إذا فعلت ذلك
قتلتين .فجمع انلاس يف صعيد واحد ،وصلبه ىلع جذع ،ثم أخذ ً
سهما من واعئه اذلي يضع فيها السهام ،ثم وضع السهم يف
وسط القوس ،ثم قال :بسم اهلل رب الغالم ،ثم رماه فوقع السهم يف صدغه ،فوضع يده يف صدغه فمات.

فقال انلاس :آمنا برب الغالم ،فأَت امللك فقيل هل :أرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهلل نزل بك ما كنت حتذر ،قد آمن انلاس .فأمر
ُ
َ ُ ر
فاقح ُموه فيها ،أو قيل هل :اقتحم ،ففعلوا،
باألخدود بأبواب الطرق فشقت ،وأوقِ َدت فيها انلريان وقال :من لم يرجع عن دينه
ِ
حىت جاءت امرأة ومعها صيب هلا ،فتأخرت أن تقع فيها رمحة بصبيها ،فقال هلا الصيب :يا أماه اصربي فإنك ىلع احلق.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > سري ادلاعة وواجباتهم
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
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موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزهد والرقائق  -القصص.
راوي احلديثُ :صهيب بن ِسنان الرويم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ساحر  :الساحر هو :مبارش ِّ
السحروالسحر عبارة عن :عقد ورىق يعين قراءات ُم َط َ
لس َمة (أي غري مفهومة) ،ينفث بها الساحر فيؤذي
ِ
املسحور بواسطة اجلن ،بمرض أو موت أو رصف أو عطف ،والرصف أن يرصفه عما يريد ،والعطف يعين يعطفه ىلع ما ال يريد املسحور.
ً
غالما  :والغالم لغة :الصيب من الفطام إىل ابللوغ.
•
َ
ّ
ُ
َ
عبد من انلصارى.
• را ِهب َ :هو المت ِ
هيل  :منعين أهيل.
• َحبَ َس ِين أ
ِ
ر
ُ َ
والشدة تزنل باملرء؛ يلخترب بها ويمتحن.
• ستبتىل  :من ابلالء ،وهو :املحنة ِ
ُ ِّ
َ
َ
َ
• دابرة ع ِظيمة  :لك ما يدب ىلع األرض ،وقد غلب ىلع ما يركب من احليوان ،وادلابة يف هذا احلديث أسد ،كما يف رواية أخرى.
ََ
األكمه  :اذلي ُو ِدل أعىم.
• َ
ر
َ
األبرص  :هو اذلي أصابه الربص ،وهو بياض يقع يف اجلسد ل ِعلة.
• َ
َ
• األدواء  :األمراض واألسقام.
• ذروته  :ذروة اجلبل :أعاله.
ْ
• َمفرق رأسه  :ماكن فرق شعره.
َ
ََ َ
به ُم اجلَبل  :حترك اجلبل واضطرب بهم.
• فرج ُف ِ
ُ ُ
ُ
السفن.
ور  :نوع من
• الق َرق َ َ
• انكفأت  :انقلبت.
• الصعيد  :املاكن الواسع.
ر
َ
ُ
• تصلبَ ِين َ :صلب اجلسم :شد أطرافه وعلقه ىلع يشء ما.
• ِجذع  :عود من أعواد انلخل.
َ
• ِكنَانيت ُ :جعبَة صغرية من جدل للنبل والسهام.
َ
• ك ِبد القوس َ :مقبَ ِضها عند الريم.
َ
• نزل بك َحذ ُرك  :حصل لك ما كنت حتذر.
ْ
• ُصد ِغه  :هو مابني العني إىل شحمة األذن.
ِّ َ
ْ
• بأفواهِ السك ِك  :بأبواب الطرق.
ُ ر
َ ُ ر
• ُفخدت ُ :شقت األخاديد.
• أرضم  :أو ِقد.
• فأقحموه فيها  :ألقوه كرها.
تقاع َست  :توقفت َ
َ
وجبُنَت.
•

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

.10
.11
.12

إثبات كرامة األويلاء ،يف قتل األسد برمية الغالم ،ويف إجابة داعء الغالم مرتني ،ويف الكم الرضيع.
نرص من توَك ىلع اهلل -سبحانه.-
أن أعىم القلب ال يبرص احلق.
بيان رشف الصرب واثلبات ىلع ادلين.
ً
ر
أن احلكمة يف اتلعلم يف أول ُ
العمر؛ ألن الشاب يف الغالب أرسع حفظا من الكبري.
ُ
ق روة إيمان هذا الغالم ،وأنه لم يَتحزح عن إيمانه ولم يتحول.
إكرام اهلل -عز وجل -الغالم بقبول دعوته.
أن اهلل -عز وجل -جييب دعوة املضطر إذا داعه.
ً
أن اإلنسان جيوز أن يغرر بنفسه يف مصلحة اعمة للمسلمني ،فإن هذا الغالم دل امللك ىلع أمر يقتله به ويهلك به نفسه ،وهو ان يأخذ سهما
من كنانته ويضعه يف كبد القوس ويقول :باسم اهلل رب الغالم.
جواز الكذب يف احلرب وحنوها ،ويف إنقاذ انلفس من اهلالك.
ُ
املؤمن خيتَرب يف صدق إيمانه واثلبات ىلع قول احلق ،وإن وصل به األمر إىل إزهاق نفسه.
اتلضحية يف سبيل ادلعوة إىل اهلل وإظهار احلق.
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.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

أن اهلل يظهر احلق وينرص أهله ،ويهزم ابلاطل وحزبه.
إثبات نبوة نبينا -صىل اهلل عليه وسلم-؛ إلخباره عن املغيبات اليت نسيها اتلأريخ.
استعمال املريب القصص يف اتلوجيه؛ ألن فيه تأثريا قد ال يكون باملوعظة املبارشة.
استعانة امللوك واذلين ال حيكمون برشع اهلل بالسحرة والعرافني.
قلوب العباد بيد اهلل فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ،فقد اهتدى الغالم وهو يف أحضان الساحر وعناية امللك العاثر.
عدم االغرتار بالكرامة ونسبتها إىل اهلل؛ ألنها من فضل اهلل -تعاىل.-
جواز سؤال اهلل -تعاىل -أن يري العبد عالمة يعرف بها الصواب وحيصل هل ايلقني.
أهل اإليمان يسخرون لك ما أتاهم اهلل وتفضل به عليهم خلدمة دينه وادلعوة إىل سبيله.
بيان حلقيقة الرصاع بني الطواغيت وادلاعة إىل اهلل ،وسبب ذلك :أن ادلاعة يريدون تعبيد العباد لرب العباد وحده ،بينما الطواغيت يريدون
من انلاس أن يتخذونهم أربابا من دون اهلل -تعاىل.-
أسباب اهلالك بيد اهلل ،فإن شاء أنفذها وإن شاء قطعها.
اإلرصار ىلع إيصال ادلعوة إىل اهلل إىل اكفة انلاس ولو اكن ذلك يؤدي إىل املوت يف سبيل اهلل -تعاىل.-
ً
وزجرا خلصومه ومبغضيه.
قد تكرر الكرامة للعبد املؤمن مرة بعد مرة تثبيتًا هل ىلع ما هو عليه من احلق،
أهل الكفر ال تنقصهم احلجج والرباهني يلؤمنوا ،وإنما سبب كفرهم هو العناد والكرب.
ً
مجيعا يلبقوا ىلع ما هم فيه من نعيم ادلنيا.
الطواغيت والظاملون عندهم االستعداد لقتل انلاس
أن اهلل يعاقب اذلين ظلموا من حيث لم حيتسبوا ،فقد آمن انلاس برب الغالم عندما رأوا ثباته وصدق دعوته وعدم خشيته يف اهلل لومة الئم.
هناك من تكلم يف املهد غري املسيح -عليه السالم ،-وهذا احلديث يرشح قول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لم يتلكم يف املهد إال
ثالثة ،"...وذكرهم ،وحرصهم يف بين إرسائيل دون غريهم.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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اكن ابن مسعود -رِض اهلل عنه -يذكرنا يف ُك مخيس

َ ِّ
احلديث :عن شقيق بن سلمة -رمحه اهلل -قال :اكن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -يُذك ُرنا يف لك مخيس ،فقال هل رجل:
َ ر َ
َ ََ ُ ُ
ُ ر ُ
َ ْ ُ
يا أبا عبد الرمحن ،ل َو ِددت أنك ذك ْرتنا لك يوم ،فقال :أما إنه يمنعين من ذلك أين أكره أن أ ِملكم ،وإين أخت رولكم
ََ َ
َ َ
الس َ
خ رو ُنلَا بها َخمَافَ َة ر
آم ِة علينا.
بالم ْو ِعظ ِة ،كما اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب شقيق بن سلمة -رمحه اهلل -أن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -اكن يعظهم لك مخيس ،فقال هل رجل :إننا نلحب أن تعظنا
لك يوم ،فقال :إن اذلي يمنعين من ذلك كراهية أن أوقعكم يف امللل والضجر ،وإين أتعهدكم باملوعظة وأتفقد حال

احتياجكم إيلها كما اكن يفعل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -معنا ،خشية أن يوقعنا يف املاللة ،إذ ال تأثري للموعظة عند

املاللة.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > آداب ادلعوة إىل اهلل
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ ِّ َ
• يُذك ُرنا  :أي باتلاكيلف الرشعية أو يذكر نلا ثواب الطااعت وعقاب املعايص.
َ ْ ُ
• ل َو ِددت  :ألحببت.
ْ َ
• بِال َمو ِعظ ِة  :الوعظ :هو ذكر األحاكم الرشعية مقرونة بالرتغيب أو الرتهيب.
َ َ ُ
• يتَخ َّونلَا  :يتعهدنا.
الس َ
• َّ
آم ِة  :امللل أو املشقة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ً
االقتصاد يف الوعظ واإلرشاد؛ ألن من طبائع انلفوس امللل مما يداوم عليه وإن اكن حمبوبا هلا.
بيان أن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل.
استحباب اتلخول يف الوعظ خشية املالل.
استحباب أوقات النشاط للتعليم واملوعظة.
ُ
قبل انلاس ىلع استماعها وال يكون ذلك إال بالعلم املصاحب للعمل.
استحباب أن جيعل الواعظ موعظته مشوقة حىت ي ِ
عدم استجابة الواعظ للك ما يطلب منه بل يقدر بنفسه مقدار ما يصلح يف لك أمر من األمور؛ ألنه ينظر من بصرية علمه ،وانلاس يتعاملون
باندفاع عواطفهم.
حرص الصحابة ىلع متابعة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف أقواهل وأفعاهل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َْ ُ
َ
ٌ
ُ
صدقة ،وتُع ُ
ني الرجل يف دابتِه
ُك سالىم من انلاس عليه صدقة ُك يوم تطلع فيه الشمس :تع ِدل بني اثنني
ِ
ٌ
َ ُ َ َ ٌَ
ُ
ُ
َ ُُ
َ ُ
فتحمله عليها أو ترفع هل عليها متاعه صدقة ،والَكمة الطيبة صدقة

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم« :-لك ُسالىم من انلاس عليه
َ
َُ
الرجل يف دابته فتَحملُ ُه عليها أو تَ ُ
صدقة لك يوم تطلع فيه الشمسَ :ت ْعد ُل بني اثنني صدق ٌة ،وتُع ُ
متاعه
رفع هل عليها
ني
ِ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
َ ٌَ
ُ
ُ
َ
ٌ ُ
ُ
ْ
َ
َصدقة ،واللكمة الطيبة صدقة ،وبكل خطو ٍة تمشيها إىل الصالة صدقة ،وتميط األذى عن الطريق صدقة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُّ
لك يوم تطلع فيه الشمس فعىل مجيع تلك السالىم -ويه ستون وثالثمائة -صدقة يف ذلك ايلوم ،ثم ذكر بعد ذلك أمثلة ِم رما
ِّ
حتصل به الصدقة ،ويه فعلية وقويلة ،وقارصة ومتعدية ،ومعىن قارصة أي نفعها لفاعلها ،ومتعدية أي نفعها يصل لآلخرين.
وما ذكره ر
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث هو من قبيل اتلمثيل ال احلرص ،فالعدل بني االثنني يكون يف احلكم
ٍّ
ٍّ
متعد ،وإاعنة ر
أو الصلح بني متنازعني بالعدل ،وهو ٌّ
الرجل يف محله ىلع دابرته أو محل متاعه عليها هو فع ٌّ
يل متعد ،وقول
قويل
ُّ
ِّ
اللكمة الطيِّبة يدخل حتته لك الكم طيِّب من اذلكر وادلاعء والقراءة واتلعليم واألمر واملعروف وانلِه عن املنكر وغري ذلك،
ٍّ ُّ
ٌ
وهو ٌّ
ومتعد ،وَك خطوة يمشيها املسلم إىل الصالة صدقة من املسلم ىلع نفسه ،وهو فع ٌّ
يل قارص ،وإماطة األذى عن
قارص
قويل
ٍّ
الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغري ذلك ،وهو فع ٌّ
يل متعد.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صدقة اتلطوع  -اجلهاد  -الرقائق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• ُسالىم  :بضم السني املهملة وختفيف الالم مع القرص ،ويه املفاصل ،وقد ثبت يف صحيح مسلم أنها ثالثمائة وستون.
• عليه  :تذكري الضمري مع عوده إىل املؤنث باعتبار املعىن وهو املفصل.
• صدقة  :يف مقابلة ما أنعم اهلل به عليه يف تلك السالميات ،إذ لو شاء لسلبها القدرة وهو يف ذلك اعدل .فإبقاؤها يوجب دوام الشكر باتلصدق،
إذ لو فقد هل عظم واحد ،أو يبس ،أو لم ينبسط أو ينقبض الختلت حياته ،وعظم بالؤه ،والصدقة تدفع ابلالء.
• تطلع فيه الشمس  :أَت بهذا القيد ئلال يتوهم أن املراد بايلوم هنا املدة الطويلة ،كما يقال :يوم صفني ،وهو أيام كثرية ،أو مطلق الوقت كما يف
آية(( :يوم يأتيهم ليس مرصوفا عنهم)).
• تعدل بني اثنني  :متحاكمني ،أومتخاصمني ،أو متهاجرين.
• تعدل بني اثنني صدقة  :عليهما لوقايتهما مما يتسبب ىلع اخلصام من قبيح األقوال واألفعال.
• واللكمة الطيبة  :ويه اذلكر وادلاعء للنفس والغري ،وخماطبة انلاس بما فيه الرسور ،واجتماع يف القلوب وتألفها.
• خطوة  :بفتح اخلاء :املرة الواحدة ،وبضمها :ما بني القدمني.
ُ
ُ
• تميط  :بضم أوهل :تنيح.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

تركيب عظام اآلديم وسالمتها من أعظم نعم اهلل تعاىل عليه ،فيحتاج لك عظم منها إىل تصدق عنه ِبصوصه يلتم شكر تلك انلعمة.
الرتغيب يف جتديد الشكر لك يوم دلوام تلك انلعم.
ََ
َ
"علي ِه َص َدقة" ،وىلع للوجوب.
وجوب الصدقة ىلع لك إنسان لك يوم تطلع فيه الشمس عن لك عضو من أعضائه ،ألن قوهل:
املداومة ىلع انلوافل لك يوم ،وأن العبادة إذا وقعت يف يوم ال تغين عن يوم آخر ،فال يقول القائل مثال :قد فعلت أمس فأجزأ عين ايلوم ،لقوهل
صىل اهلل عليه وسلم" :-لك يوم تطلع فيه الشمس".َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ
حتُ ْم بانلَّ َهار ُث َمّ
اذلي يتوفاكم بِاللي ِل ويعلم ما جر
لك يوم يصبح فيه اإلنسان بمزنلة حياة جديدة هل ألنه بعث بعد وفاة ،قال تعاىل{ :وهو ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ
يبْ َعثك ْم ِفي ِه} [األنعام .]60 :

283

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

الصدقة ال تنحرص يف املال.
فضل اإلصالح بني انلاس.
احلث ىلع معونة الرجل أخاه ،ألن معونته إياه صدقة ،سواء يف املثال اذلي ذكره الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أو يف غريه.
احلث ىلع حضور اجلمااعت وامليش إيلها ،وعمارة املساجد بذلك ،إذ لو صىل يف بيته فاته األجر املذكور يف احلديث.
احلث ىلع اللكمة الطيبة.
الرتغيب يف إماطة األذى ،ويف معناه :توسيع الطرق اليت تضيق ىلع املارة ،وإقامة من يبيع ويشرتي يف وسط الطرق العامة.
وجوب احرتام طرق املسلمني بتجنب ما يؤذيهم أو يَض بهم.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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لككم راع ،ولككم مسؤول عن رعيته :واألمري راع ،والرجل راع ىلع أهل بيته ،واملرأة راعية ىلع بيت
زوجها ووِله ،فَككم راع ،ولككم مسؤول عن رعيته

احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :لككم َر ٍ
اع ،ولككم
َ
ٌ
اع ،والرجل َر ٍ
مسؤول عن َر ِع ري ِت ِه :واألمري َر ٍ
اع ىلع أهل بيته ،واملرأة َرا ِعيَة ىلع بيت زوجها وودله ،فلككم را ٍع ،ولككم
مسؤول عن َر ِع ري ِت ِه».
اع ومسؤول عن َر ِع ري ِت ِه ،والرجل َر ٍ
اع ،ولككم مسؤول عن َر ِع ري ِت ِه :اإلمام َر ٍ
ويف لفظ« :لككم َر ٍ
اع يف أهله ومسؤول
ٌ
عن َر ِع ري ِت ِه ،واملرأة َرا ِعيَة يف بيت زوجها ومسؤولة عن َر ِع ري ِت َها ،واخلادم َر ٍ
اع يف مال سيده ومسؤول عن َر ِع ري ِت ِه ،فلككم
َر ٍ
اع ومسؤول عن َر ِع ري ِت ِه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لككم حافظ وأمني ىلع رعيته وحماسب عليها ،فاحلاكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة ،وكذلك الرجل مسؤول ىلع أهله

يأمرهم بطاعة اهلل وينهاهم عن معصية اهلل ويقوم عليهم بما هلم من احلق ،ومسؤول ىلع ذلك يوم القيامة ،واملرأة راعية ىلع
بيت زوجها بما حيفظه وكذلك ىلع األوالد ،ويه مسؤولة عن ذلك يوم القيامة ،والعبد حافظ وأمني ىلع مال سيده ومسؤول

يوم القيامة عن ذلك ،فاجلميع مؤتمن وحافظ ملا هو قائم عليه ومسؤول يوم القيامة عن ذلك.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود > تربية األوالد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• راع  :يقوم بتدبري من حتت يده وسياستهم يف ادلنيا.
• األمري  -اإلمام  :هو احلاكم األىلع أو من ينوب عنه.
• مسؤول عن رعيته  :مطالب وحماسب عن قيامه بشؤون من حتت راعيته يوم القيامة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

املسؤويلة يف املجتمع املسلم اعمة وَك حبسبه وقدرته.
تقسيم املهمات ىلع أصحابها.
أعظم مسؤويلة يف املجتمع املسلم راعية اإلمام األعظم لرعيته.
الرجل راع يف أهل بيته يطعمهم ويكسوهم ويربيهم ويعلمهم.
مسؤويلة املرأة عظيم وذلك بالقيام حبق زوجها وواجابتها حنو أوالدها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد القسطالين املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،ط 7اعم .1323
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كنا إذا بايعنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع والطاعة ،يقول نلا :فيما استطعتم
احلديث :عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -قال :كنا إذا بايعنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع والطاعة،
يقول نلا« :فيما استطعتم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أنهم إذا بايعوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم بالسمع والطاعة ،وقيد الطاعة
باالستطاعة ،وأنه إذا ُلكف املسلم بما ال يستطيع من ويل أمره فال طاعة عليه( ،ال يكلف اهلل ً
نفسا إال وسعها).

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلمارة  -السري  -ابليعة  -اجلهاد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بايعنا  :من ابليعة  :ويه املعاقدة واملعاهدة ىلع طاعة ونرصة احلاكم األول.
• السمع والطاعة  :القبول واالنقياد لقول ويل األمر وأمره.
َ ِّ
• يقول نلا  :أي ُملقنا.
• فيما استطعتم  :أي خصصوا املبايعة بقولكم :فيما استطعنا.
فوائد احلديث:

ر
 .1أن وجوب السمع والطاعة ىلع قدر االستطاعة.
 .2حث ويل األمر ىلع اإلشفاق ىلع الرعية ،اقتداء بشفقته ورمحته -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3جواز اتللقني عند املبايعة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ط دار طوق انلجاة املصورة عن الطبعة السلطانية ،الطبعة األوىل .1422
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
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َ
ُْ ُ
َْ
ٌ َُ
ً
ر
ً َُ ْ َ
ٌ
َ
اكره ،فيبارك هل
هل
وأنا
ا
شيئ
مين
مسأتله
هل
ج
ر
خ
ت
ف
ا،
شيئ
منكم
أحد
ألين
س
ي
ال
فواهلل
لة،
املسأ
يف
وا
ف
ح
ال تل ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ
فيما أعطيته

ُْ ُ
احلديث :عن معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تل ِحفوا يف
ً َُ ْ
َ ْ
ٌ
خر َج هل مسأتله ِّ
املسأَلة ،فواهلل ال ي َ ْ
مين شيئًا وأنا هل اكر ٌه ،فيُبَ َ
ارك هل فيما أع َطيتُه».
ت
ف
ا،
شيئ
منكم
أحد
ألين
س
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب معاوية -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نهيه عن اإلحلاف يف املسألة ،أي ال تبالغوا وتلحوا ،من
أحلف يف املسألة إذا ألح فيها ،فإن هذا اإلحلاح يزيل الربكة من اليشء املعطى ،ثم أقسم أنه ال يسأهل أي باإلحلاف أحد منهم
شيئا فتخرج مسأتله شيئا وهو اكره ذللك اليشء ،يعين إلعطائه أو ذللك اإلخراج فيبارك ،أي فلن يبارك هل فيما أعطيته ،أي

ىلع تقدير اإلحلاف.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > مصارف الزاكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصدقات.
راوي احلديث :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• ال تلحفوا  :ال ت ِل ُّحوا.
• اكره  :أي اكره دلفعه هل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

انلِه عن إحراج اآلخرين بكرثة اإلحلاح ،ومحلهم ىلع العطاء باإلحلاح.
ما يعطى عن غري رضا نفس كرها أو حياء فهو حرام.
ً
بيان كرم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه ال يرد سائال.
ينبيغ ىلع اإلمام أن يويص رعيته وأن يسدي انلصح هلم إذا وقعوا يف حمذور رشِع أو خيش عليهم ذلك.
أن املال املكتسب من طريق حرام ممحوق الربكة.
جواز احللف من غري استحالف.
حتريم السؤال لغري حاجة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -
 ـه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل   1397 :ـه الطبعة الرابعة عرش   1407ـه
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
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ٌ ه
لن يفلح قوم َولوا أمرهم امرأة
ً

ََ
ْ َ
احلديث :عن أيب بَك َرة -ريض اهلل عنه -قال :لقد نفعين اهلل بكلمة سمعتُها من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َُ
ْ ُ ْ ْ
ر ََ
لما بلغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أهل
أيرام اجل َ َمل ،بعد ما كدت أن أحلَ َق بأصحاب اجل َ َمل فأقاتِل معهم ،قال:
ُْ
رْ ْ
فَارس ،قد َملركوا عليهم بنت ِك ْ َ
أم َر ُهم َ
امرأة».
رسى ،قال« :لن يف ِلح قوم ولوا
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو بكرة -ريض اهلل عنه -أن اهلل -تعاىل -قد نفعه أيام وقعة اجلمل املشهورة ،بكلمة سمعها من رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم ،-واكن انتفاع أيب بكرة -ريض اهلل عنه -بتلك اللكمة أن حفظته من اخلروج واملشاركة يف الفتنة ،حيث أخرب
ر
أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملا بلغه أن الفرس ملكوا عليهم ابنة ملكهم بعد موته يقول« :لن يفلح قوم ولوا

أمرهم امرأة» ،واملعىن أنه ال يظفر باخلري وال يبلغ ما فيه انلفع ألمته من جعل للمرأة والية اعمة من رئاسة أو وزارة أو إدارة
ْ
ِّ
ر
ر
ر
فضل ِّ
والقوة،
يعطهن من احلول
خللقة ،وأعطاهم ما لم
أو قضاء ،وحنوه؛ وذلك ألن اهلل -تعاىل-
الرجال ىلع النساء يف أصل ا ِ
فاكنوا أنسب تلويل مثل هذه املناصب.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > رشوط اإلمامة العظىم
َُ
راوي احلديث :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• أيام اجلمل  :أيام وقعة اجلمل اليت وقعت بني الصحابة -ريض اهلل عنهم. -
• لن يفلح  :ال يظفرون باخلري وال يبلغون ما فيه انلفع ألمتهم ،والفالح اسم جامع للك مطلوب حمبوب ،وسالمة من لك مكروه.
• ولوا أمرهم امرأة  :جعلوا هلا والية اعمة من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء ،أما األمور اخلاصة كوالية وقف أو يتاىم أو إدارة مدرسة وحنو
ذلك فال بأس ،وقد جعل عمر وقفه إىل بنته حفصة -ريض اهلل عنهما.-
• بنت كرسى  :اسمها :بوران.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن النساء ال يلني اإلمارة وال القضاء بني انلاس ،وحنو ذلك من الواليات العامة.
أن املرأة ال تزوج نفسها وال تيل العقد ىلع غريها من النساء.
ال تصح إمامة املرأة للرجل.
ما اكن عليه أبو بكرة -ريض اهلل عنه -من الفقه يف ادلين ،حيث استدل بهذا احلديث ىلع أن منارصة اعئشة -ريض اهلل تعاىل -عنها يف هذا
ً
األمر ليس حممودا.
بيان قصور عقل املرأة ،وأنها ال تشارك الرجل يف الواليات العامة ،وأن تويلها مثل ذلك سبب لعدم الفالح.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. أعالم احلديث (رشح صحيح ابلخاري) ،أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب ،املحقق :د .حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود ،جامعة أم القرى(مركز ابلحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلساليم) ،الطبعة :األوىل  1409 ،ـه 1988 -م.
َ
ّ
 توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة1423 ، ـه 2003 -م.
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل ُ 1427 ،ـه 2006م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط) ،املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.َر
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقَب يف رشح املجتَب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
 كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن -الرياض.

الرقم املوحد)64687( :

289

لو قد جاء مال ابلحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا

ر
َ َ
ر
َ
َ ْ
َْ ْ
قد َج َ
اء َمال َ
ابلحرين أع َطيتُك
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال ِيل انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-لو
ُ
َ َ
ر
صىل اهلل عليه وسلرم -ر
ك َذا وهكذا وهكذا» ،فَلَ ْم َجي ْ
حرين َح رىت قُب َض ر
ابل َ
ئ َم ُال َ
ابلحرين أمر أبو
فلما َجاء َمال
انليب -
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َُ
ر
ر
ََ َ َ ْ َ َ َُ َ
ُ
بكر -ريض اهلل عنه -فنادى :من اكن هل ِعند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -عدة أو دين فليأتِنا ،فأتيته وقلت هل:
ر
ر
َ َ
ر
َ رً ََ َ ُ
َ َ َ
يه َمخ ُسمئَةَ ،ف َقال يلُ :خ ْذ مثلَ َ
دت َها ،فَإ َذا ِ َ
ر
يها.
حَث ِيل ح ِثية فعد
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال ِيل كذا وكذا ،ف
إِن
ِ
ِ ٍ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعده إن جاء مال ابلحرين أن
يعطيه منه نصيبًا ً
وافرا ،فجاء مال ابلحرين يف خالفة أيب بكر بعد أن تويف الرسول -عليه الصالة والسالم -فقال -ريض اهلل
عنه" :-من اكن هل عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -ع َدة أو دين فليأت" ،عدة :يعين وعد أو دين ىلع الرسول -عليه
الصالة والسالم-؛ ألنه ربما يكون الرسول اشرتى من أحد شيئا فلزمه دين ،أو وعد أحدا شيئا ،فجاء جابر -ريض اهلل عنه-

إىل أيب بكر -ريض اهلل عنه ،-وقال :إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :لو جاء مال ابلحرين ألعطيتك هكذا وهكذا
وهكذا" ،فقال :خذ فأخذ بيديه من املال ،فعدها فإذا يه مخسمائة ،فقال أبو بكر" :خذ مثيلها"؛ ألن الرسول قال هكذا

وهكذا وهكذا ثالث مرات ،فأعطاه أبو بكر -ريض اهلل عنه -العدة اليت وعده إياها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > العهد املدين
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضل أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه.-
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ُ
• َ
ابلحرين  :ساحل اخلليج العريب من ع َمان جنوبًا حىت الكويت وابلرصة شماال.
َ َ َ
ً
• هكذا وهكذا وهكذا  :اتلكرار إشارة إىل كيفية األخذ ثالثا.
ُ َ
• ق ِبض  :تويف.
ر
• ع َدة  :وعد ،أيَ :
وع َده ومناه بيشء.
ِ
َ
ً
َ َ َ
حَث ِيل َح ِث رية  :أعطاه غرفة من املال بيده.
•ف

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

استحباب الوفاء بما وعد به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وإنفاذ عهده.
فضيلة أيب بكر -ريض اهلل عنه -كما يف مبادرته إىل إنفاذ وعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز ختصيص بعض املسلمني بيشء من بيت املال؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خصص جابرا ،ولكن برشط أال يكون ذلك ملجرد
اهلوى بل للمصلحة العامة أو اخلاصة.
كرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث حيثو املال حثيا وال يعده عدا.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ ألنه وعد وتويف قبل أن ييف بالوعد؛ ألن املال لم يأت.
ً
ً
أن خرب الواحد حجة بنفسه ،وذللك بادر الصديق إىل إعطاء جابر اعتمادا ىلع خربه وتصديقا هل.
قبول دعوى املدىع إذا لم يكن هل منازع يرد دعواه ،واكن هذا املدىع ثقة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم اهلاليل دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة:الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط،14سنة النرش1407 :ه – 1987م.
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َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َْ َ ُ َ ُ ُ ً َْ
ََْ َ َ
َ ْ َْ َ َْ ْ ُ ْ
م ِن استعملناهُ مِنكم ىلع عم ٍل ،فكتمنا خمِيطا فما فوقه ،اكن غلوال يأ ِيت به يوم ال ِقيام ِة

ً
َ َ ْ
ْ ْ َْ
احلديث :عن عدي بن عمرية الكندي -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من استَع َملن ُاه منكم ىلع عمل ،فكتَ َمنا ِخم َي ًطا فما
ُُ
ٌ
ُ
فوقه ،اكن غلوال يأيت به يوم القيامة» .فقام إيله رجل أسود من األنصار ،كأين أنظر إيله ،فقال :يا رسول اهلل ،اقبل عين
َ َ َ
ْ
استَ ْع َملْنَ ُاه ىلع عمل فلْيَ ْ
يجء بقليله
ع َملك ،قال« :وما لك؟» قال :سمعتك تقول كذا وكذا ،قال« :وأنا أقوهل اآلن :من
ِ
ُ
َ َ َ
ْ َ
وكثريه ،فما أ َ
ويت منه أخذ ،وما نِه عنه انتَىه».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من استعملناه منكم ىلع عمل من مجع مال الزاكة أو الغنائم أو غري ذلك ،فأخىف منه إبرة فما أصغر منها اكن غلوال يأيت به

يوم القيامة ،فقام إيله رجل من األنصار يستأذنه يف أن يرتك العمل اذلي لكفه صىل اهلل عليه وسلم به ،فقال هل انليب صىل اهلل
عليه وسلم :وما لك .قال :سمعتك تقول :كذا وكذا .فقال :وأنا أقوهل اآلن ،من استعملناه منكم ىلع عمل فليأت بقليله

وكثريه ،فما أعطي من أجره أخذه ،وما نِه عنه ولم يكن من حقه امتنع عن أخذه.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزاكة :غلول الصدقة.
راوي احلديث :عدي بن عمرية الكندي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• كتمنا خميطا  :أي :أخفاه.
• خميطا فما فوقه  :إبرة أو ما هو أصغر منها.
ُ
• غلوال  :الغلول :أخذ اليشء خفية وخيانة.
• اقبل عين عملك  :ائذن يل أن أستقيل من العمل اذلي ويلتين عليه.
• كذا وكذا  :من ألفاظ الكنايات يكىن بها عن املجهول ،وعما ال يراد اتلرصيح به ،وما سبق ذكره.
• فليجئ  :فليأت.
• أويت  :أعطي أجره.
• ما نِه عنه انتىه  :ما بني هل أن أخذه غري جائز انتىه من أخذه.
فوائد احلديث:

 .1الوعيد الشديد ملن خان يف عمله أو وظيفته يف قليل أو كثري.
َ َ َ
ً
 .2من اؤتمن ىلع أموال األمة عليه أن يصونها ويؤديها إىل مستحقيها وال خيتص نفسه بيشء منها ،وإن حدثته نفسه باخليانة وأخذ شيئا منها
وجب عليه رده ،وإال افتضح يوم القيامة ىلع رؤوس األشهاد.
 .3وجوب ابلعد عن اإلمارة والوظيفة ملن ملس من نفسه عدم اثلقة والقدرة ىلع القيام بها بأمانة وإخالص.
 .4والة األمور ينبيغ أن يعرفوا اجلهات اليت يرد منها املال العام فيأخذوا ما هو حالل ،وما لم جيز أخذه يرد إىل أهله.
 .5جواز نعت الرجل بما فيه للمعرفة إذا لم يكن ذلك يغضبه ،وذللك قال يف احلديث :فقام إيله رجل أسود من األنصار.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5412( :
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ما بعث اهلل من نِب ،وال استخلف من خليفة إال اكنت هل بطانتان :بطانة تأمره باملعروف وَتضه عليه،
وبطانة تأمره بالِّش وَتضه عليه

ً
ْ ْ ََ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :ما بعث اهلل من نيب وال استَخلف من خليفة
َ ُّ ُ
َ ُّ ُ
إال اكنت هل بطانتان :بطانة تأمره باملعروف وحتُضه عليه ،وبطانة تأمره بالرش وحتُضه عليه ،واملعصوم من عصم اهلل".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -عليه الصالة والسالم -أن اهلل ما بعث من نيب وال استخلف من خليفة إال اكن هل بطانتان :بطانة خري تأمره
باخلري وحتثه عليه ،وبطانة سوء تدهل ىلع السوء وتأمره به ،واملحفوظ من تأثري بطانة الرش هو من حفظه اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > فضل األمر باملعروف وانلِه عن املنكر
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ َ
• خ ِليفة  :حاكم أو ذو والية.
َ َ
• اكنت ُ :وجدت.
َ َ
بطانتَان  :فئتان من األعوان ،وبطانة الرجل :صاحب رسه اذلي يشاوره يف أحواهل.
•
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
وف  :تشري عليه بما عرف واستحسن من العدل وغريه.
• تأمره بِالمعر ِ
• تَ ُ
أم ُر ُه ب َ ِّ
الرش  :تدعوه إيله.
ِ
َ ُّ ُ
• حتُضه  :حتُثه.
الم ْع ُص ُ
• َ
وم  :املحفوظ من تأثري بطانة الرش.
• َم ْن َع َص َم اهلل  :حفظه اهلل ،إما بنور انلبوة والويح أو االهتداء برشع اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

األمر بيد اهلل -تعاىل -يؤيت ملكه من يشاء ويزنع امللك ممن يشاء ،ويهدي من يشاء ويضل من يشاء.
ر
يتخري ابلطانة الصاحلة ،اليت يه عنوان سعادته.
من واجب احلاكم أن
العبد إما أن يكون داعية إىل اهلل يأمر باملعروف وحيض عليه ،وينىه عن املنكر وحيذر منه ،أو يدعو إىل الشيطان وحزبه.
اخلواص وابلطانة منهم أهل صالح وخري يأمرون بطاعة اهلل ورسوهل ،وينهون عن الرش ويذكرون بلقاء اهلل ،ومنهم أهل فساد ورش ىلع العكس
من ذلك.
ال سبيل إىل اتقاء رش بطانة السوء إال باالعتصام باهلل ولزوم تطبيق رشعه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه1987 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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هً
ٌّ
َْ َْ ْ
َغش ل َِرع هِيته؛ إال ه
حرم اهلل عليه اجلنة
رتعِي ِه اهلل َرعِية ،يموت يوم يموت ،وهو
ما من عبد يس
ِِ

ً
ً
ٌّ
َْ َْ ْ
رت ِعي ِه اهلل َر ِع رية ،يموت يوم يموت ،وهو َغش
احلديث :عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما من عبد يس
ل ِ َر ِع ريت ِه؛ إال ر
حرم اهلل عليه اجلنة».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف حديث معقل بن يسار هذا اتلحذير من غش الرعية ،وأنه:

(ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية) :أي يفوض إيله راعية رعية :ويه بمعىن املرعية ،بأن ينصبه إىل القيام بمصاحلهم ويعطيه

زمام أمورهم ،والراِع :احلافظ املؤتمن ىلع ما يليه من الراعية ويه احلفظ.

(يموت يوم يموت وهو َغش) أي خائن (لرعيته) املراد يوم يموت وقت إزهاق روحه ،وما قبله من حالة ال تقبل فيها اتلوبة؛

ألن اتلائب من خيانته أو تقصريه ال يستحق هذا الوعيد.

فمن حصلت منه اخليانة يف واليته ،سواء اكنت هذه الوالية اعمة أو خاصة؛ فإن الصادق املصدوق عليه أفضل الصالة وأزَّك
التسليم َ
تو رعده بقوهل( :إال حرم اهلل عليه اجلنة) أي إن استحل أو املراد يمنعه من دخوهل مع السابقني األولني.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلمامة  -اإليمان.
ْ ُ
راوي احلديثَ :مع ِقل بن يَسار -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ َْ
رتعيْه ّ :
يفوض إيله راعيتها ،بأن يكون ً
أمريا أو وايلًا عليها.
• يس ِ ِ
ً
• َر ِع رية  :الرعية هم اعمة انلاس اخلاضعون لألمري وحنوه.
ّ
• َغش  :خائن ال يقوم بمصاحلهم.
• إال حرم اهلل عليه اجلنة  :حرم عليه دخول دار انلعيم العظيم مع الفائزين أول األمر أو حرمها عليه مطلقا إن استحل غش وخيانة
املسلمني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الوعيد الشديد للوالة اذلين ال يهتمون بأمور رعيتهم.
ً
خاصا باإلمام األعظم ونوابه ،بل هو اعم يف لك من اسرتاعه اهلل رعية ،اكألب ،ومدير املدرسة وحنوهما.
هذا احلديث ليس
أنه لو تاب هذا الغاش قبل موته ال يلحقه هذا الوعيد.
حتذير احلاكم من اتلفريط يف حق راعياهم وإهمال قضاياهم وتضييع حقوقهم.
بيان واجب احلاكم يف بذل أقىص جهودهم نلصح شعوبهم ،وأن من فرط يف ذلك حرم اجلنة مع الفائزين.
بيان أهمية منصب احلاكم يف اإلسالم.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)5335( :
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ُ
َْ َ ُ
َ
َ ً
ُ
ُ
ما من مسلم يغرس غرسا إال اكن ما أكل منه هل صدقة ،وما رسق منه هل صدقة ،وال يرزؤه أحد إال اكن هل
صدقة

َ
احلديث :عن جابر-ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما من مسلم يَغرس غرسا إال اكن
ُ
ُ
ما أكل منه هل صدقة ،وما ُرسق منه هل صدقة ،وال يَ ْر َزؤ ُه أحد إال اكن هل صدقة».
َ
َ
َ
ويف رواية« :فال يَغرس املسلم غرسا فيأكل منه إنسان وال دابَة وال طري إال اكن هل صدقة إىل يوم القيامة» ،ويف رواية:
َ
«ال يَغرس مسلم غرسا ،وال يزرع ً
زراع ،فيأكل منه إنسان وال دابَة وال يشء ،إال اكنت هل صدقة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

غرسا أو يزرع ً
معىن هذا احلديث أنه ما من أحد من املسلمني يغرس ً
زراع ،فيأكل منه يح من أحياء املخلوقات ،إال أثيب

ىلع ذلك ،حىت بعد مماته فيجري هل عمله ما بيق زرعه وغراسه.

فيف حديث ابلاب احلث ىلع الزرع ،وىلع الغرس ،وأن الزرع والغرس فيه اخلري الكثري ،فيه مصلحة يف ادلين ،ومصلحة يف

ادلنيا.
ً
وأنه إذا أكل منه صار هل صدقة ،وأعجب من ذلك لو رسق منه سارق ،كما لو جاء شخص مثال إىل ْنل ورسق منه ً
تمرا ،فإن
لصاحبه يف ذلك ً
أجرا ،مع أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إىل املحكمة ،ومع ذلك فإن اهلل تعاىل يكتب هل بهذه الرسقة صدقة

إىل يوم القيامة.
كذلك ً
أيضا :إذا أكل من هذا الزرع دواب األرض وهوامها اكن لصاحبه صدقة.
وخص احلديث باملسلم؛ ألنه اذلي ينتفع بثواب الصدقة يف ادلنيا واآلخرة.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صدقة اتلطوع.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه من حديث أنس ،ورواه مسلم من حديث جابر.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ
• يَ ْر َزؤ ُه  :ينقصه.
• يغرس  :الغرس لألشجار والزرع لغريها من انلباتات.
• ادلابة  :لك ما يدب ىلع األرض ثم غلب استعماهل يف لك ما يركب من احليوان.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

احلث ىلع الغرس والزراعة.
غرسا أو يزرع زراعً.
فضل من يغرس ً
أن هذه األعمال من الصدقة اجلارية.
سعة فضل اهلل تعاىل وكرمه أن يثيب اإلنسان ىلع عمله بعد مماته.
السيع يف حتصيل انلفع ملخلوقات اهلل -تعاىل.-
يثاب املسلم ىلع ما ُرسق من ماهل ،أو ما غصب منه ،أو أتلف منه إذا صرب واحتسب عند اهلل تعاىل ،وكذلك إذا رسق منه ولم يعلم.
ظاهر احلديث :أنه مىت حصل األكل من الزرع أو الرسقة ،فله بذلك أجر ولو لم ينو ذلك.
فيه الرمحة باحليوان.
شمل احلديث مجيع احليوانات،مأكولة اللحم وغري مأكولة اللحم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم..( :-وما أكل السبع فهو هل صدقة).
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت –بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. -األدب انلبوي ،حممد عبد العزيز اخل َ ْويل ،دار املعرفة -بريوت -الطبعة :الرابعة 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3911( :
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مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا ىلع سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها،
واكن اذلين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا ىلع من فوقهم

ََ َ
ً ََُ َ
ْ
القائم يف ُح ُدود اهلل َ
كمثل قوم استَ َه ُموا
والواقِ ِع فيها
احلديث :عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :مثل
ِ
َ ُ َ
َ َ
ََ ُ
َ
َ
َ ْ ََ
َ
ََ َ َ
َ
ُ
َ
ُّ
وقهم ،فقالوا:
ىلع س ِفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،واكن اذلين يف َأسف ِلها ِإذا استقوا ِمن املا َِء مروا ىلع َمن ف ِ
َ
َ
َ َ ْ ً ََ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ََُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ً ْ َ ُ ََ
َ
َ َر َ َ ْ َ
يهم جنَوا َوجنَوا
يبنا خرقا ولم نؤ ِذ من فوقنا ،ف ِإن تركوهم وما أرادوا هلكوا ِ
مجيعاَ ،و ِإن أخذوا ىلع أ ِ
لو أنا خرقنا ِيف ن ِص ِ
يد ِ
َ ً
مجيعا».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حديث انلعمان بن بشري األنصاري -ريض اهلل عنهما -يف باب األمر باملعروف وانلِه عن املنكر ،عن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أنه قال" :مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها" القائم فيها يعين اذلي استقام ىلع دين اهلل فقام بالواجب ،وترك املحرم،
والواقع فيها أي :يف حدود اهلل ،أي :الفاعل للمحرم ،أو اتلارك للواجب.

"كمثل قوم استهموا ىلع سفينة" يعين رضبوا سهما ،وهو ما يسىم بالقرعة ،أيهم يكون األىلع؟.

"فصار بعضهم أعالها ،وبعضهم أسفلها ،واكن اذلين يف أسفلها إذا استقوا املاء" ،يعين إذا طلبوا املاء؛ ليرشبوا منه "مروا ىلع
من فوقهم" ،يعين اذلين يف أعالها؛ ألن املاء ال يقدر عليه إال من فوق.

"فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا" ،يعين لو ْنرق خرقا يف ماكننا نستيق منه ،حىت ال نؤذي من فوقنا ،هكذا قدروا وأرادوا وتمنوا.

قال انليب -عليه الصالة والسالم" : -فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا"؛ ألنهم إذا خرقوا خرقا يف أسفل السفينة دخل املاء،
ثم أغرق السفينة لكها.

"وإن أخذوا ىلع أيديهم" ومنعوهم من ذلك "جنوا وجنوا مجيعا" ،يعين جنا هؤالء وهؤالء.

وهذا املثل اذلي رضبه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هو من األمثال اليت هلا مغزى عظيم ومعىن اعل ،فانلاس يف دين اهلل
اكذلين يف سفينة يف جلة انلهر ،فهم تتقاذفهم األمواج ،والبد أن يكون بعضهم إذا اكنوا كثريين يف األسفل وبعضهم يف أىلع،

حىت تتوازن محولة السفينة وقد ال يضيق بعضهم بعضا ،وفيه أن هذه السفينة املشرتكة بني هؤالء القوم إذا أراد أحد منهم
أن خيربها فإنه البد أن يمسكوا ىلع يديه ،وأن يأخذوا ىلع يديه؛ يلنجوا مجيعا ،فإن لم يفعلوا هلكوا مجيعا ،هكذا دين اهلل،

إذا أخذ العقالء وأهل العلم وادلين ىلع اجلهال والسفهاء جنوا مجيعا ،وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا ،كما قال اهلل -

تعاىل( :-واتقوا فتنة ال تصينب اذلين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهلل شديد العقاب).

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > فضل األمر باملعروف وانلِه عن املنكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرشكة  -القرعة  -الشهادات.
راوي احلديث :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• القائِم يف ُح ُدود اهلل  :املنكر هلا ،القائم يف دفعها وإزاتلها.
• احل ُ ُدود  :ما نىه اهلل عنه.
• ْ
استَ َه ُموا  :اقرتعوا.
• َ
والواقِ ِع فيها  :واملرتكب هلذه املنايه.
َ
وقهم  :أىلع السفينة.
•ف ِ
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َ َ َْ
فتحنا ثقبا نستخرج منه املاء.
• َخ َر ُقنا َ َ َ :
َْ
يهم  :منعوهم وكفوهم عما أرادوا من اخلرق.
• أخذوا ىلع أ ِ
يد ِ

فوائد احلديث:
.1

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

يف هذا املثل ديلل ىلع أنه ينبيغ ملعلم انلاس أن يَضب هلم األمثال؛ يلقرب هلم املعقول بصورة املحسوس ،قال اهلل -تعاىل( :-وتلك األمثال
ً
ً ُ ِّ ُ
نَضبها للناس وما يعقلها إال العاملون) ،وكم من إنسان ترشح هل املعىن رشحا كثريا وتردده عليه فال يفهم ،فإذا رضبت هل مثال بيشء
حمسوس يفهمه ويعرفه.
إثبات القرعة ،وأنها جائزة.
جيوز قسمة العقار ُ
المتَفاوت بالقرعة وإن اكن فيه علو وسفل.
ً
حيق لصاحب العلو أن يمنع صاحب ُّ
السفل أن يلحق رضرا بالعقار.
ليس لصاحب السفل أن حيدث ما يلحق الَضر بصاحب العلو ،فإن فعل ذلك؛ لزمه إصالحه.
فائدة ترك املنكر ال تعود ىلع تاركه فحسب بل ىلع املجتمع بأرسه ،وكذلك مفسدة فعل املنكر.
ُ َ َ ِّ
رتتب ىلع ترك أصحاب املنكر يعثون يف األرض فسادا.
هالك املجتمع م
إن لك منكر يرتكبه اإلنسان يف جمتمعه ،إنما هو خرق خطري يف سفينة املجتمع.
حرية اإلنسان ليست مطلقة بل مقيدة بضمان حقوق انلاس من حوهل ،وضمان مصاحلهم.
إن لك منكر يرتكبه اإلنسان يف جمتمعه إنما هو خرق خطري يف سالمة املجتمع.
قد يترصف بعض انلاس بما يَض املجتمع بدافع اجتهاد خاطئ ونية حسنة ،فيجب منعهم وتبصريهم بنتائج ما يفعلون.
األمر باملعروف وانلِه عن املنكر صمام أمان للمجتمعات من غضب اهلل -تعاىل.-
املسؤويلة يف املجتمع املسلم مشرتكة ال تناط بفرد بعينه ،بل لكهم راع ومسؤول عن رعيته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3341( :
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من أتاكم وأمركم مجيع ىلع رجل واحد ،يريد أن يشق عصاكم ،أو يفرق مجاعتكم ،فاقتلوه

ُ ُ
وأمركم
احلديث :عن عرفجة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :من أتاكم
ُ
ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ ْ
كم ،فاقتُلُ ُ
وه".
مجي ٌع ىلع رجل واحد ،يُريد أن يَش رق َع َصاكم ،أو يفرق مجاعت
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
مضمون هذا احلديث يف قتال أهل ابليغ ومن يريد تفريق لكمة املسلمني بعد اجتماعهم وإذاعنهم حلاكم ،وقد أفاد أن
ُ
املسلمني إذا اجتمعوا ىلع خليفة واحد ثم جاءهم من يريد أن يعز َل َ
إمامهم اذلي اتفقوا ىلع إمامته وجب عليهم وضع حد
ِ
ً
هل ولو بقتله؛ ً
دفعا لرشه وحقنا دلماء املسلمني.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
َ َ ْ َْ ْ
موضواعت احلديث الفرعية األخرىَ َ ْ :
يغ.
اإلمار ِة  -قِت ِ
ِ
ال أه ِل ابل ِ
راوي احلديث :عرفجة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• وأمركم مجيع  :لكمتكم جمتمعة ىلع إمام واحد ،وأنتم يد واحد.
• يشق عصاكم  :أصل العصا االجتماع واالئتالف ،واملراد هنا أنه يريد تفريق مجاعتكم اليت اجتمعت ىلع إمام واحد.
ًّ
حدا ً
ودفعا ل ِ َ ِّ
رشه وتفريقه للكمة املسلمني.
• فاقتلوه  :أي
فوائد احلديث:

 .1وجوب السمع والطاعة لويل أمر املسلمني ،وحتريم اخلروج عليه.
 .2من خرج ىلع إمام قد اجتمعت عليه لكمة املسلمني فإنه جيب قتله مهما اكن اكنت مزنتله رشفا ونسباً.
 .3احلديث يشمل بظاهره ما إذا اكن اخلارج واحدا أو مجاعة فإنهم يقتلون ،لكن اجلماعة إن اكن هلا شوكة ومنعة وخرج أفرادها بتأويل سائغ
فهم بغاة ،أما إن لم يكن هلم تأويل وأرادوا السيطرة ىلع احلكم ،فإن حكمهم حكم قطاع الطريق.
 .4احلث ىلع االجتماع وعدم اتلفرق واالختالف.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
ُ ُ ْ
املفاتيح يف رشح املصابيح ،احلسني بن حممود بن احلسن املشهور بالمظ ِهري  -حتقيق ودراسة :جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب -
دار انلوادر ،وهو من إصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية -الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58223( :

300

من أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد عىص اهلل ،ومن يطع األمري فقد أطاعين ،ومن يعص األمري
فقد عصاين

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد عىص اهلل ،ومن يطع
األمري فقد أطاعين ،ومن يعص األمري فقد عصاين».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن طاعته من طاعة اهلل ،وانليب -عليه الصالة والسالم -ال يأمر إال بالرشع اذلي رشعه
اهلل -تعاىل -هل وألمته ،فإذا أمر بيشء؛ فهو رشع اهلل -سبحانه وتعاىل ،-فمن أطاعه فقد أطاع اهلل ،ومن عصاه فقد عىص

اهلل.

واألمري إذا أطاعه اإلنسان فقد أطاع الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإذا عصاه فقد عىص الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛

ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هو اذلي أمر بذلك يف أكرث من حديث؛ إال أن يأمر بمعصية.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد والسري  -األحاكم  -قتال أهل ابليغ  -ابليعة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• من أطاعين  :أي َ :ع ِمل بما أمرته به وترك ما نهيته عنه.
• ومن عصاين  :أي  :خالف بفعل ما نهيت عنه أو ترك ما أمرت به.
ُّ
• األمري  :لك من هل والية سواء اخلليفة أو غريه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اتلأكيد ىلع طاعة األمراء يف غري معصية؛ ألنها من طاعة اهلل ورسوهل.
السمع والطاعة جتب لإلمام األعظم ،ومن قام اإلمام بتويلته والية خاصة.
طاعة أويل األمر يف املعروف قربة إىل اهلل يثاب عليها املرء.
ر
أن طاعة األمراء جتلب اخلري واألمن واالستقرار وعدم الفوىض وعدم اتباع اهلوى.
ر
أن معصية األمراء جتلب الفوىض وحيصل إعجاب لك ذي رأي برأيه ،ويزول األمن وتفسد األمور وتكرث الفنت.
من يطع الرسول فقد أطاع اهلل؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر بطاعة اهلل سبحانه؛ وإن اهلل أمر بطاعة الرسول -صىل اهلل عليه
وسلم.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
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من أهان السلطان أهانه اهلل
احلديث :عن أيب بكرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من أهان السلطان
أهانه اهلل».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يف هذ احلديث حتريم االستخفاف بأوامر السلطان؛ ملا يرتتب عليه من الوعيد الشديد من إذالل اهلل هل يف ادلنيا واآلخرة،

واجلزاء من جنس العمل.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
َُ
راوي احلديث :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ر
• أهان  :استخف.
ر
• السلطان  :لك ذي سلطة ووالية ليشء من أمور املسلمني.
ر
• أهانه اهلل  :أذهل اهلل يف ادلنيا ،وعذبه يف اآلخرة.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع توقري واحرتام ذوي اهليئات من احلاكم والعلماء؛ تلصبح هلم هيبة يف انلفوس ،فيُسمع قوهلم ويطاع أمرهم.
 .2اتلنفري من احتقارهم ،واهلزء بهم ،وعدم طاعتهم.
 .3من أهداف ادلعوة حفظ األمن واالستقرار يف املجتمع املسلم.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1415 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة1407 -ه1987 ،م.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،حتقيق خليل مأمون شيحا -دار املعرفة –بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م.

الرقم املوحد)6371( :

302

من خرج من الطاعة ،وفارق اجلماعة فمات ،مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل َتت راية عمية يغضب لعصبة،
أو يدعو إىل عصبة ،أو ينُّص عصبة ،فقتل ،فقتلة جاهلية

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :من خرج من الطاعة ،وفارق اجلماعة
َ َْ
ً
فمات ،مات ِميتَة جاهلية ،ومن قاتل حتت راية ِع ِّم رية يغضب ِل َع َصبَة ،أو يدعو إىل َع َصبَة ،أو ينرص َع َصبَة ،فقتل ،ف ِقتلة
ََ َ َ
حاَش من مؤمنها ،وال ييف ذلي عهد عهده ،فليس مين
جاهلية ،ومن خرج ىلع أميت ،يَضب برها وفاجرها ،وال يت
ولست منه»،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث أن َمن فارق اجلماعة اذلين اتفقوا ىلع طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به لكمتهم وحاطهم عن

عدوهم وخرج عن طاعة ويل أمر املسلمني فمات وهو كذلك فقد مات كميتة أهل اجلاهلية من حيث إنهم فوىض ال إمام
هلم ،ومن قاتل حتت راية أمرها أعىم ال يستبني وجهه ،كتقاتل القوم للعصبية والقبلية ،يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة

أو ينرص عصبة ،ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبة هلا وعصبي ٍة لقومه وهواه.

ومن خرج ىلع األمة يَضب الصا لح والفاسق ،املؤمن واملعاهد املقيم بدياره ،واذليم املقيم بديار املسلمني مقابل اجلزية ،وال

يكرتث بما يفعله فيها وال خياف وباهل وعقوبته؛ فقد تربأ منه انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• من خرج عن الطاعة  :طاعة ويل أمر املسلمني.
• َجاهلية  :منسوبة إِىل :اجلهل ،واملراد به :من مات ىلع الكفر قبل اإلسالم.
• ِع ِّمية  :األمر األعىم ،أي اذلي ال يستبني وجهه.
• َ
لع َصبة  :عصبة الرجل أقاربه من جهة األب سموا بذلك؛ ألنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي حييطون به ويشتد بهم.
• ال يتحاَش  :ال يكرتث بما يفعله فيها وال خياف وباهل وعقوبته.
فوائد احلديث:

 .1طاعة والة األمور واجبة يف غري معصية اهلل -عز وجل.-
 .2فيه حتذير شديد ملن خرج عن املسلمني ،وعن طاعة اإلمام  ،وفارق مجاعة املسلمني ،فإذا مات ىلع هذه احلال ،فقد مات ىلع طريق أهل
اجلاهلية.
 .3يف احلديث ديلل ىلع أنه إذا فارق أحد اجلماعة ولم خيرج عليهم ،وال قاتلهم أنا ال نقاتله لرنده إىل اجلماعة ويذعن لإلمام بالطاعة بل ْنليه
وشأنه.
 .4يف الطاعة ولزوم اجلماعة اخلري الكثري ،واألمن والطمأنينية ،وصالح األحوال.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية.1392 ،
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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ً
من فعل هذا لعن اهلل ،من فعل هذا؟ إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لعن من اختذ شيئا فيه الروح
ً
غرضا

َ
عمر بفتيان ِمن قريش قد نَ َصبُوا َط ْ ً
احلديث :عن سعيد بن جبري ،قالَ :م رر ُ
ابن َ
لصاحب
ريا ،وهم يَ ْر ُمونه ،وقد جعلوا
ِ
ِِ ٍ
َ
ْ ر
ََ ُ
ر
لك خاطئة من َنبْلهمّ ،
فلما رأَ ْوا َ
ابن عمر تف ررقوا ،فقال ابن عمرَ « :من فعل هذا ل َع َن اهللَ ،من فعل هذا؟ إن رسول
الطري
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُّ ُ َ َ ً
َ
َ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
طائرا يرمون عليه سهامهم ،أيهم أشد
خيرب سعيد بن ُجبري أن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -مر بفتيان بقريش وقد وضعوا
إصابة ،فلما رأوا عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -تفرقوا ً
هربا منه ،ثم قال :ما هذا؟ فأخربوه ،فقال :لعن اهلل من فعل هذا،
وذكر أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا.

وهذا ألنه يتألم إذ أن هذا يَضبه ىلع جناحه ،وهذا يَضبه ىلع صدره ،وهذا يَضبه ىلع ظهره ،وهذا ىلع رأسه فيتأذى إذا لم
ً
غرضا.
يمت ،وهو مقدور ىلع تذكيته ،فلهذا لعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اختذ شيئًا فيه الروح

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األطعمة  -الضحايا.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ً
• نَ َصبُوا َط ْ ً
ريا  :جعلوه هدفا نلبلهم.
• لك خاطئة من نبلهم  :لك نبلة لم تصب اهلدف.
• لعن  :اللعن :هو الطرد واإلبعاد عن اخلري ،وعن رمحة اهلل -تعاىل.-
ً
• غرضا  :الغرض :بفتح الغني املعجمة ،والراء وهو اهلدف ،واليشء اذلي يرىم إيله.واملراد :ال تتخذوا احليوان اليح غرضا ترمون إيله ،وانلِه
ٌ
تعذيب للحيوان.
يقتيض اتلحريم؛ فإنه

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن تعذيب احليوان من غري سبب رشِع من الكبائر.
ً
غرضا.
جواز لعن من اختذ شيئًا فيه الروح
وجوب األمر باملعروف وانلِه عن املنكر يف وقته ،وعدم تأخري ابليان عن وقت احلاجة.
حرمة تضييع املال ،ألن الطري إذا مات حرم أكل حلمه.
حتريم اللهو ابلاطل اذلي ال يعود ىلع األمة بفائدة.
أن ادلين اإلساليم كما يرحم اإلنسان يرحم احليوان.
سمو هذه الرشيعة وشموهلا حيث أوجبت الشفقة ىلع انلاس وىلع ابلهائم ،وحرمت لك ما فيه إيذاء أو تعذيب.
وجوب الرفق باحليوان.
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املصادر واملراجع:

 صحيح اإلمام مسلم ،ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه. تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية.1392 ،
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ً
من واله اهلل -عز وجل -شيئا من أمر املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ،احتجب اهلل عنه
دون حاجته وخلته وفقره

ْ
احلديث :عن أيب مريم ْ
ُ
ُ
فقلت:
دخلت ىلع معاوية فقال :ما أن َع َمنا بك أبا فالن -ويه لكمة تقوهلا العرب-
األزدي ،قال:
ر
َْ
ُ
حديثًا سمعتُه أُ ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :م ْن وال ُه اهلل -عز وجل -شيئًا ِم ْن أمر
خربك به،
ً
َ ر
َ
ْ
َْ َ َ ُ َ
َ
َ
وخلرته وفقره» قال :فَ َ
اح َت َ
ج َ
ج َعل رجال ىلع
حاج ِته
ب اهلل عنه دون
حاج ِتهم وخل ِت ِهم وفقرهم،
ب دون
املسلمني فاحتج
ِِ
َحوائِج انلاس.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو مريم األزدي أنه دخل ىلع معاوية -ريض اهلل عنهماً -
يوما ،ففرح معاوية بدخوهل عليه ورحب به ،فحدثه أبو مريم
ً
ر
حبديث سمعه من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وفيه أن من جعله اهلل وايلا ىلع املسلمني ،وملكه أمرهم فاحتجب عنهم،
ر
ولم يقم بما أوجبه اهلل -تعاىل -من حقهم ،وأغلق دونهم بابه فلم يصلوا إيله ،فإن اهلل -تعاىل -حيتجب عن حاجته يوم القيامة،
ً
ُ
ج ً
زاء وفاقا؛ فاجلزاء من جنس العمل ،وكما تدين تدان ،وإذا احتجب اهلل دون حاجته منعه فضله وعطاءه ورمحته.
ً
وملا ُحدث معاوية -ريض اهلل عنه -بهذا احلديث؛ اختذ رجال حلوائج انلاس يستقبل انلاس وينظر ما حواجئهم ،ثم يرفعها إىل
ً
معاوية -ريض اهلل عنه -عندما اكن أمريا للمؤمنني.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :أبو مريم األزدي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• ما أنعمنا بك  :يريد ما جاءنا بك أو ما أعملك إيلنا؛ وإنما يقال ذلك ملن يعتد بزيارته ،ويفرح بلقائه ،كأنه يقول :ما اذلي أفرحنا ورسنا وأقر
أعيننا بلقائك ورؤيتك؟
ً
ر
• واله  :يُقال :واله األمر تويلة :جعله وايلا عليه ،وملكه أمره.
َ ََُ َْ ُ ُ ْ ً
جبُه َحجبا :سرته ومنعه ،واحتجب :استرت.
• احتجب  :يُقال :حجبه حي
ح َ
• حاجة  :يُقالَ :
اج ر
الرجل حيوج :إذا احتاج ،واحلاجة مجعها حوائج ،ويه :ما يفتقر إيلها اإلنسان ويطلبها.
َ
• خلتهم  :اخللة والفقر متماثالن يف االحتياج ،إال أن اخللة أشد.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

ً
وزيرا أو قاضيًا أو ً
ً
ً
مديرا أو من دونهم ممن هل
أمريا أو
يف احلديث وعيد شديد ملن احتجب عن الرعية ولم يقض حواجئهم ،سواء اكن ملاك أو
والية ىلع يشء من أمور املسلمني.
ُ ر ً
ً
ً
من احتجب دون حاجة انلاس وخلتهم ،فأقفل دونهم بابه ،أو جعل هل حجابا قساة جفاة ،يمنعون أصحاب احلاجات من الوصول إيله ،فعل
ً
ً
جزاء وفاقا.
اهلل به يوم القيامة ما فعل باملسلمني؛
أنه جيب ىلع من ويل من أمر املسلمني أن يسهل لصاحب احلاجة الوصول إيله فيقيض حاجته ،والفقري فيعطيه من مال اهلل اذلي يسد خلته.
أن اجلزاء من جنس العمل.
مرشوعية مناصحة والة أمور املسلمني ،وما اكن عليه سلف األمة من قيام بهذا الواجب.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّالس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
 سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية، 1395ه.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب ،املطبعة العلمية  -حلب،الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م.
 تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دارالعاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
 رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،املحقق :د .عبد احلميدهنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة  -الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
َ
ّ
 توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة1423 ، ـه 2003 -م.
ُ
 فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 1431 -ه.ُ ْ
المظ ِهري ،حتقيق جلنة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب ،دار انلوادر ،وهو من
 املفاتيح يف رشح املصابيح ،احلسني بن حممود بن احلسنإصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
َ
ُ
ّ
غريب ،املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ،انلارش :دار هجر ،الطبعة:
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،احلسني بن حممد بن سعيد الالِع ،املعروف بالم ِاألوىل   1424ـه 2003 -م.
 -رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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نََه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تُ ْص َ َ
ْب ابلَهائ ِم

احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :نَىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تُ ْص َ َ
رب َ
ابلهائِم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب أنس -ريض اهلل عنه -عن نِه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن حتبس ابلهائم ويه حية ُتلقتل بالريم وحنوه حىت تموت؛
ونىه عن ذلك ملا فيه من تعذيب احليوان.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصيد  -اذلبائح.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• تصرب ابلهائم  :حتبس للقتل.

فوائد احلديث:

 .1انلِه عن قتل احليوان َص ً
ربا.
 .2حتريم حبس احليوان لغري مصلحة.
 .3رمحة اإلسالم باحليوان وراعيته حلقوقه قبل ترشيعات الغرب.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش  1418 :ـه1997 -م.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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الو ْسم يف َ
نََه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الُضب يف الوجه ،وعن َ
الوجه
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مر عليه محار قد ُو ِس َم يف وجهه،
فقال«:لعن اهلل اذلي وسمه».
ويف رواية ملسلم أيضا :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الَضب يف الوجه ،وعن الوسم يف الوجه»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ر
يف هذا احلديث انلِه األكيد والوعيد الشديد فيمن َ
وسم حيوانا يف وجهه وكذا الَضب يف الوجه .قد َعده العلماء -رمحهم اهلل-

من كبائر اذلنوب

وعلل العلماء للنِه؛ بأن الوجه لطيف جيمع املحاسن ،وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكرث اإلدراك بها فقد يبطلها رضب الوجه وقد

ينقصها وقد يشوه الوجه والشني فيه فاحش ألنه بارز ظاهر ال يمكن سرته ومىت رضبه ال يسلم من شني َغبلا.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -ادلاعء.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• وسم  :الوسم العالمة ،وتكون باليك ً
َغبلا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

انلِه عن َ
الو ْسم يف الوجه.
فيه انلِه عن رضب الوجه ،ولو للتأديب.
جواز لعن من َ
وسم يف الوجه.
الوسم يف الوجه من كبائر اذلنوب؛ ألن فاعله استحق اللعن.
األمر بالرفق باحليوان.
فيه جواز ْ
وسم احليوان يف غري الوجه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،تأيلف :أمحد بن حممد بن يلع بن حجر اهليتِم ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1407 ،ـه1987 -م.
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نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقتل يشء من اِلواب ً
صْبا

ْ
َ
ْ
أن يُقتل يشء من ر
ادلواب َصربا».
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل قال« :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ْ
ْ
بأن ُحيبس ُ
ويقتل ،ومن ذلك إتالفه بقتلة غري رشعية ،كأن جيعل هدفا
روح ،وذلك
احلديث ينىه عن صرب ادلواب ،وَك ذي ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
تعذيب للحيوان ،وإتالف نلفسه ،وإضاعة ملايلته ،وتفويت ذلاكته الرشعية ،فلهذه املفاسد ،ولعدم الفائدة
للريم ،فيف ذلك
من قتله ،نِه عن صربه ،ر
وانلِه يقتيض اتلحريم ،ويف ذلك سمو الرشيعة اإلسالمية وشمول تعايلمها وآدابها ،حيث أوجبت
الشفقة ىلع انلاس وىلع ابلهائم والطيور.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
ر
الض َ
حايَا.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرمحة -
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ادلواب  :مجع دابرة ،ويه لك ما يدب ىلع األرض ،ولكن غلب إطالقه ىلع ما يُركب من احليوان ،لذلكر واألنَث.
ْ
أن يمسك يشء من ذوات األرواح ًّ
حيا ،ثم يُرىم بيش ٍء حىتر
ربا  :بفتح الصاد وسكون ابلاء ،قال يف انلهاية" :نىه عن قتل ادلواب ً
• َص ْ ً
صربا :هو
يموت".

فوائد احلديث:

 .1حتريم قتل أي حيوان ً
صربا وهو إمساكه حيا ثم يرىم حىت يموت.
 .2أن احليوان املأكول املقدور ىلع ذحبه ال حيل رميه ،بل ال بد من تذكيته.
 .3سمو الرشيعة اإلسالمية وشمول تعايلمها وآدابها ،حيث أوجبت الشفقة ىلع انلاس وىلع ابلهائم والطيور.
 .4انلِه عن إضاعة املال ألن قتل ادلواب ً
صربا إضاعة للمال ،إذ إنها ال حتل بهذا القتل ،إذا اكنت مما يؤَك فتضيع مايلتها ،وإن اكنت مما ال يؤَك
اكحلمري ضاعت مايلتها ً
أيضا فينىه عن ذلك.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه. سبل السالم ،للصنعاين ،نرش :دار احلديث. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .1427ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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واذلي نفِس بيده ،تلأمرن باملعروف ،وتلنهون عن املنكر؛ أو يلوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا منه ،ثم
تدعونه فال يستجاب لكم

َ ر َ
فِس بِيَ ِده،
احلديث :عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :و ِ
اذلي ن ِ
ُْ َ َ َ
َ ً ْ ُر َ ُ َ َ َ
َ
َ َْ َ َ ُ
َ َُ ر َ
جابُ
ال ي ُ ْس َت َ
َ َتلأ ْ ُم ُر رن ب َ
الم ُ
وشك رن اهلل أن يب َعث َعليكم ِعقابا ِمنه ،ثم تدعونه ف
عروفَ ،و َتلنهون ع ِن المنكر؛ أو يلُ ِ
ِ
َ ُ
لكم».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

قوهل -عليه الصالة والسالم" :-واذلي نفِس بيده" هذا قسم ،يقسم فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل؛ ألنه هو اذلي
َُْ
أنف ُس العباد بيده -جل وعال ، -يهديها إن شاء ،ويضلها إن شاء ،ويميتها إن شاء ،ويبقيها إن شاء ،فاألنفس بيد اهلل هداية
ً
ً
وتدبريا يف لك يشء ،كما قال اهلل -تبارك وتعاىل( :-ونفس وما سواها ،فأهلمها فجورها
وضاللة ،وإحياء وإماتة وترصفا
ً
كثريا بهذا القسم( :واذلي نفِس
وتقواها) ،فاألنفس بيد اهلل وحده؛ وهلذا أقسم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن يقسم
ً
بيده) ،وأحيانا يقول" :واذلي نفس حممد بيده"؛ ألن نفس حممد -صىل اهلل عليه وسلم -أطيب األنفس ،فأقسم بها؛ لكونها
أطيب األنفس.

ثم ذكر املقسم عليه ،وه و أن نقوم باألمر باملعروف وانلِه عن املنكر؛ أو يعمنا اهلل بعقاب من عنده ،حىت ندعوه فال يستجيب
نلا ،وهذا بيان ألهمية األمر باملعروف اكلصالة والزاكة وأداء احلقوق ،وأهمية انلِه عن املنكر اكلزىن والرب وسائر املحرمات،

وذلك بالفعل ملن هل سلطة اكألب يف بيته ورجال احلسبة والرشطة ،أو بالقول احلسن وهذا للك أحد ،أو بالقلب مع مفارقة

ماكن املنكر ،وهذا ملن ال يستطيع اإلنكار بالفعل أو بالقول.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > حكم األمر باملعروف وانلِه عن املنكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -ادلاعء  -األيمان.
راوي احلديث :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ر َ
فِس ِبيَ ِده  :أي :واهلل ،وأَت بالقسم تلوكيد األمر اذلي بعده.
•و ِ
اذلي ن ِ
َ
َ
ر
وشكن  :مضارع أوشك ،وهو من أفعال املقاربة ،بمعىن يقرب ويكاد.
• يلُ ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جواز القسم دون أن يطلب من اإلنسان أن يقسم.
وجوب األمر باملعروف وانلِه عن املنكر وهو فرض ،وهو من أهم واجبات ادلين وفروضه.
يعم شؤم املنكر وبالؤه فاعله وغريه.
األمر باملعروف وانلِه عن املنكر صمام أمان من غضب اهلل وعقابه.
ُ َ
نكر املنكر ر
عم شؤمه وبالؤه جبور الوالة أو تسليط األعداء ،أو غري ذلك.
إذا لم ي
من عقوبات اتلفريط برتك األمر باملعروف وانلِه عن املنكر عدم استجابة ادلاعء.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 -م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
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يا أبا ذر ،إنك ضعيف ،وإنها أمانة ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة ،إال من أخذها ِبقها ،وأدى اذلي عليه
فيها

َ
ُ َ َ
ُ ُ َ ُ َ
َ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ َ ََ َ ْ
ك ِيب ،ث رم قال« :يَا أبَا
رسول اهلل ،أال ت ْستَع ِمل ِين؟ ف
احلديث :عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا
َضب بِي ِدهِ ىلع من ِ
ٌ َ َ َ َ ٌ ر َ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ر ر
ََ
َ ٍّ ر َ َ ٌ
َ
رَ ََ ٌَ رَ َْ َ َ َ
اذلي علي ِه ِفيها».
ذر ،إِنك ض ِعيفَ ،و ِإنها أمانةَ ،و ِإنها يوم ال ِقيام ِة ِخزي وندامةِ ،إال من أخذها ِحبقها ،وأدى ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو ذر أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمّ -
خصه بنصيحة يف شأن اإلمارة وتويلها ،وهذا ملا سأل -ريض اهلل عنه -انليب -
ٌ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم -أن يستعمله يف الوالية ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-إنك ضعيف" ،وهذا القول فيه نوع قوة
ً
رص َح لإلنسان بوصفه اذلي هو عليه ،إن ًّ
لكن األمانة تقتيض أن يُ ر
قويا فقوي ،وإن ضعيفا فضعيف.
فيف هذا ديلل ىلع أنه يشرتط لإلمارة أن يكون اإلنسان ًّ
قويا وأن يكون أمينًا؛ ألن الرسول -عليه الصالة والسالم -قال:

ً
ًّ
ًّ
َ
ً
ً
أمني ،أو أمينًا
"وإنها أمانة" ،فإذا اكن قويا أمينا فهذه يه الصفات اليت يستحق بها أن يكون أمريا وايلا ،فإن اكن قويا غري ٍ
ً
غري أمني ،فهذه األقسام اثلالثة ال ينبيغ أن يكون صاحبها ً
ضعيفا َ
َ
أمريا.
غري قوي ،أو
ٍ
ر
ر ُ
وعليه فإننَا ن َؤ ِّمر القوي؛ ألن هذا أنفع للناس ،فانلاس حيتاجون إىل سلطة وإىل قوة ،وإذا لم تكن قوة وال سيما مع ضعف
ادلين ضاعت األمور.

فهذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب الواليات ،ال سيما ملن اكن فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية.
ً
وأما اخلزي وانلدامة الواردة يف احلديث ،يف قوهل" :وإنها يوم القيامة خزي وندامة" فهو يف حق من لم يكن أهال هلا ،أو اكن
ً
أهال ولم يعدل فيها ،فيخزيه اهلل -تعاىل -يوم القيامة ،ويفضحه ،ويندم ىلع ما ر
فرط.
ً
وأما من اكن أهال للوالية وعدل فيها ،فال يشمله الوعيد؛ وذللك انليب الكريم استثىن فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إال من
أخذها حبقها ،وأدى اذلي عليه فيها" ،ذلك أن من أخذها حبقها هل فضل عظيم تظاهرت به األحاديث الصحيحة؛ كحديث:
ّ
"سبعة يظلهم اهلل يف ظله" ،ذكر منهم "إمام اعدل" ،وحديث" :إن املقسطني ىلع منابر من نور يوم القيامة" ،وغري ذلك.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > طرق اختيار اإلمام لإلمامة الكربى
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > رشوط اإلمامة العظىم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوصايا  -ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
َ َ َْ َْ ُ
ً
• أال تستع ِمل ِين  :جتعلين اعمال ،أي جتعلين موظفا ىلع يشء.
َْ
ُ
ك ِيب  :املنكب :جمتمع رأس العضد والكتف.
• من ِ
َ َر
• و ِإنها  :أي اإلمارة.
ٌ َََ ٌَ
امة  :فضيحة قبيحة ملن لم يقم حبقها فتجعله يندم ىلع تقدلها.
• ِخزي وند
ًّ
ِّ
مستحقا هلا ً
قادرا ىلع القيام بأعماهلا.
• ِحبَق َها  :أي اكن

فوائد احلديث:

ر
 .1من طلب الوالية ال يُ َوىل؛ فاإلسالم ال يعطي اإلمارة من سأهلا وحرص عليها وعمل ىلع طلبها.
ً
 .2أحق انلاس باإلمارة من امتنع عنها وكرهها ،واكن أهال هلا.
 .3الوالية أمانة عظيمة ومسؤويلة خطرية ،فعىل من ويلها أن يراعها حق راعيتها ،وأن ال خيون عهد اهلل فيها.
ً
ً
ً
ً
ً
سواء اكن ً
ً
إماما اعدال ،أو خازنا أمينا ،أو اعمال متقنا.
 .4فضل من توىل الوالية واكن أهال هلا،
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ُ
اإلمارة وتنفيذ أمورها ال جيوز هل أن يدخل فيها ،وكذلك العاجز عن إصالح مال ايلتيم ال يتواله.
 .5أن العاجز عن القيام حبقوق ِ

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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ً
يا أبا ذر ،إين أراك ضعيفا ،وإين أحب لك ما أحب نلفِس ،ال تأمرن ىلع اثنني ،وال تولني مال يتيم

ِّ
َ َ َ َ ٍّ ِّ َ َ َ َ ً
اك ض ِعيفاَ ،و ِإين
احلديث :عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« -يا أبا ذر ،إِين أر
ُ ُّ َ َ َ ُ ُّ َ ْ
َ َ َ َّ َ ر َ َ ْ َ
َ َ َ َ ر َ َّ َ َ َ
يم».
ن
اث
ىلع
ن
ر
م
أ
ت
ال
،
ِس
ف
أ ِحب لك ما أ ِحب ِنل
ِ
ني ،وال تولني مال يتِ ٍ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

أخرب أبو ذر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل" :إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب نلفِس فال
ر
تأمرن ىلع اثنني وال تولني ىلع مال يتيم" هذه أربع مجل بينها الرسول -عليه الصالة والسالم -أليب ذر:
ً
األوىل :قال هل" :إين أراك ضعيفا" ،وهذا الوصف املطابق للواقع حيمل عليه انلصح ،فال حرج ىلع اإلنسان إذا قال لشخص
مثال :إن فيك كذا وكذا ،من باب انلصيحة ال من باب السب واتلعيري.

اثلانية :قال" :وإين أحب لك ما أحبه نلفِس" وهذا من حسن خلق انليب -عليه الصالة والسالم ،-ملا اكنت اجلملة األوىل فيها

يشء من اجلر ح قال" :وإين أحب لك ما أحب نلفِس" يعين :لم أقل لك ذلك إال أين أحب لك ما أحب نلفِس.
ر
تأمرن ىلع اثنني" ،يعين :ال تكن ً
أمريا ىلع اثنني ،وما زاد فهو من باب أوىل.
اثلاثلة" :فال

واملعىن أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نهاه أن يكون ً
أمريا؛ ألنه ضعيف ،واإلمارة حتتاج إىل إنسان قوي أمني ،قوي حبيث

تكون هل سلطة ولكمة حادة؛ وإذا قال فعل ،ال يكون ضعيفا أمام انلاس؛ ألن انلاس إذا استضعفوا الشخص لم يبق هل حرمة
عندهم ،وجترأ عليه السفهاء ،لكن إذا اكن ًّ
قويا ال يتجاوز حدود اهلل عز وجل ،وال يقرص عن السلطة اليت جعلها اهلل هل

فهذا هو األمري حقيقة.

الرابعة" :وال تولني مال يتيم" وايلتيم هو اذلي مات أبوه قبل أن يبلغ ،فنهاه الرسول -عليه الصالة والسالم -أن يتوىل ىلع مال
ر
ايلتيم؛ ألن مال ايلتيم حيتاج إىل عناية وحيتاج إىل راعية ،وأبو ذر ضعيف ال يستطيع أن يرىع هذا املال حق راعيته فلهذا

قال" :وال تولني مال يتيم" يعين ال تكن ويلا عليه دعه لغريك.
ً
انتقاصا أليب ذر فقد اكن يأمر باملعروف وينىه عن املنكر باإلضافة للزهد واتلقشف ،ولكنه ضعف يف باب
وليس يف هذا

معني وهو باب الوالية واإلمارة.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > رشوط اإلمامة العظىم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوصايا.
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
ضعيفا  :ال قدرة دليك ىلع القيام بأعباء الوالية ،وذلك ملا اكن عليه من الزهد وعدم االكرتاث بأمور ادلنيا.
•
ََر َ ر
• ال تأمرن  :ال تتأمرن أي تصري أمريا.
• ال تَ َولر َ ر
ني  :أي ال تتولني ،وتويل األمر تقدله والقيام به ،ومنه ويل ايلتيم :اذلي ييل أمره ويقوم بكفايته.
• يتيم  :هو اذلي مات أبوه قبل أن يبلغ.
فوائد احلديث:
 .1حتريم الوالية ملن علم من نفسه الضعف عن القيام بأعبائها.
 .2وجوب حفظ مال ايلتيم وعدم األكل منه بغري حق أو تضييعه.
 .3حرص اإلسالم ىلع املصلحة العامة وأموال ايلتاىم.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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يصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم ،وإن أخطئوا فلكم وعليهم

ُّ َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :يُ َصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم،
وإن أخطأوا فلكم وعليهم".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن هناك أئمة يعين أمراء يصلون لكم ،فإن أحسنوا فلكم وهلم األجر ،وإن أساءوا
ً
فلكم األجر ىلع الصالة وعليهم وزر اإلساءة فيها ،وهذا وإن اكن يف األمراء فإنه يشمل أيضا أئمة املساجد ،لك منهم ىلع
حسب إحسانه للصالة أو إساءتها ،ويف احلديث إشارة إىل أنه جيب الصرب ىلع والة األمر وإن أساءوا يف الصالة وإن لم يصلوها

ىلع وقتها ،فإن الواجب أال نشذ عنهم وأن نؤخر صالة اجلماعة كما يؤخرون ،وحينئذ يكون تأخرينا للصالة عن أول وقتها
ً
تأخريا بعذر ألجل موافقة اجلماعة وعدم الشذوذ ويكون بالنسبة نلا كأننا صلينا يف أول الوقت ،واتلأخري مرشوط
يكون
بأال خيرج وقت الصالة ،وأن الشذوذ عن انلاس وعن والة األمور وابلعد عنهم وإثارة انلاس عليهم ونرش مساوئهم لك هذا

جمانب لدلين اإلساليم.

___________________________

اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -اآلداب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يصلون لكم  :يصيل األئمة إلقامة اجلماعة لكم.
• فلكم  :األجر لكم وهلم ً
أيضا.
• فلكم وعليهم  :إن أخطأوا فلكم األجر وعليهم الوزر.
فوائد احلديث:

 .1الرد ىلع من يزعم أنه إذا فسدت صالة اإلمام فسدت صالة املأموم ،وصحة صالة املأمومني قال بها اجلمهور من الفقهاء.
 .2يف احلديث إشارة إىل أنه جيب الصرب ىلع والة األمر وإن أساءوا يف الصالة وإن لم يصلوها ىلع وقتها فإن الواجب أال نشذ عنهم وأن ال نؤخر
الصالة كما يؤخرونها.
 .3بيان فضل صالة اجلماعة.
 .4اإلمام ضامن بمعىن أنه يتحمل خطأ بعض املأمومني خلفه ،وال حيملون خطأه فتصح صالتهم دونه عند وجود خلل يف الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د.ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل -أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.
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أحاديث السرية واتلاريخ

«إنه لم يقبض نِب حىت يرى مقعده من اجلنة ،ثم َيري» فلما نزل به ،ورأسه ىلع فخذي غَش عليه ،ثم أفاق
فأشخص بُّصه إىل سقف ابليت ،ثم قال« :امهلل الرفيق األىلع»

َ
احلديث :عن اعئشة قالت :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول وهو صحيح« :إنره لم يُقبض ٌّ
نيب حىت يرى مقعده
ُ
ْ َ
ر
َُر
خ َص َ
مهلل
برصه إىل سقف ابليت ،ثم قال« :ا ر
فخذي غ ِيش عليه ،ثم أفاق فأش
من اجلنة ،ثم خيري» فلما نزل به ،ورأسه ىلع ِ
ر
ُ ً
ُ ر
ُ
ِّ
الرف َ
وعرفت أنه احلديث اذلي اكن حيدثنا وهو صحيح ،قالت :فاكنت آخر لكمة تكلم
فقلت :إذا ال خيتارنا،
يق األىلع».
ر ِ
الرف َ
يق األىلع».
بها« :امهللر ر ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

تقول اعئشة -ريض اهلل عنها :-إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول يف حال صحته قبل أن يمرض مرض وفاته:
إنه لم يمت نيب من األنبياء حىت يريه اهلل ماكنه من اجلنة ،ثم خيريه بني قعوده يف ادلنيا ،وبني وصوهل إىل ماكنه من اجلنة .قالت
اعئشة :فلما مرض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مرض وفاته ،اكنت رأسه ىلع فخذي ،فأغِم عليه ثم أفاق ،فرفع برصه إىل

سقف ابليت ثم قال« :امهلل الرفيق األىلع» أي :أختار الرفيق األىلع ،وهم مجاعة األنبياء اذلين يسكنون أىلع عليني .قالت
اعئشة :فقلت إذا خريه اهلل بني ادلنيا واآلخرة ،فإنه سيختار اآلخرة ،ولن خيتارنا ،وعرفت أن هذا اتلخيري هو احلديث اذلي

اكن حيدثها به يف حال صحته .قالت اعئشة :اكن آخر لكمة تكلم بها انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-امهلل الرفيق األىلع».

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
يموت.
• يُقبض :
ُ
ُ
• غ ِيش عليه  :أغِم عليه.
• أشخص َ
برصه  :رفع برصه.
• ر
الر ِفيق األىلع  :مجاعة األنبياء اذلين يسكنون أىلع عليني.
فوائد احلديث:

 .1لم يمت نيب إال أراه اهلل ماكنه من اجلنة ثم خريه بني ادلنيا واآلخرة.
ُ
 .2أنه -صىل اهلل عليه وسلم -خري قبل وفاته كغريه من األنبياء بني ادلنيا واآلخرة ،فاختار االنتقال إىل ادلار اآلخرة.
 .3آخر ما تكلم به -صىل اهلل عليه وسلم -قبل أن يفارق ادلنيا قوهل "امهلل الرفيق األىلع".

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون،
انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م.
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«يا معِّش األنصار» قالوا :بليك يا رسول اهلل ،قال« :قلتم :أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته؟» قالوا :قد اكن
ذاك ،قال« :الك ،إين عبد اهلل ورسوهل ،هاجرت إىل اهلل وإيلكم ،واملحيا حمياكم واملمات مماتكم»

ٌ
ْ
ََ
يصنَع ُ
بعضنا بلعض
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :وفدت وفود إىل معاوية وذلك يف رمضان ،فاكن
ً ْ
ْ ْ
ْ
ْ
َ ُ
ْ َ
ُ
ر ُ
طعاما فأد ُعوهم إىل َرحيل؟ فأ َمرت بطعام
فقلت :أال أصنع
كرث أن يد ُع َونا إىل َرح ِله،
الطعام ،فاكن أبو هريرة ِمما ي ِ
ْ
َ ُ
ُ
لقيت أبا هريرة من َ
ُ
ُ
الع ِ ِّ
فدع ْوتهم ،فقال أبو
فقلت :ادلعوة عندي الليلة ،فقالَ :سبَق َتين ،قلت :نعم،
يش،
يُصنع ،ثم
ِ
ُ
ْ َ
َ َ ْ
هريرةَ :أال أُ ْعل ُمكم حبديث ِم ْن َحديثكم يا َم ْع َ َ
رش األنصار ،ثم ذك َر فت َح مكة ،فقال :أقبَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِ
ِ
َ
ُ ْ
ُ َ ِّ َ َ ْ
ْ
ُ َ ِّ
ُ
َ
َ
َ
ً
ُّ
وسلم -حىت ق ِدم مكة ،فبعث الزبري ىلع إحدى المجنبتني ،وبعث خادلا ىلع المجنبة األخرى ،وبعث أبا عبيدة ىلع
احل ُ ررس ،فَأَ َخذوا َب ْطن الوادي ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف َكتيبة ،قالَ :فنَ َظر َف َرآين ،فقال أبو هريرةُ :
قلت:
ِ
َْ
َ
ر
ْ ْ
َرَ
َ ْ
أنصار ّي»- ،ويف رواية :فقال« :اه ِتف يل باألنصار» ،-قال :فأطافوا به ،ووبشت
إال
يين
ت
ربليك يا رسول اهلل ،فقال« :ال يأ ِ
ِ
ُ
ْ
َ ْ
ٌ ْ ً
ُ ِّ
باشا هلا وأتْ ً
بااع ،فقالوا :نقدم هؤالء ،فإن اكن ُله ْم يشء كنا معهم ،وإن أ ِصيبوا أع َطينا اذلي ُسئلنا ،فقال رسول
قريش أو
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ترون إىل ْ
أوباش قريش ،وأتباعهم» ،ثم قال بيديْه إحداهما ىلع األخرى ،ثم قال« :حىت
ً ر
ٌ ر ْ َْ َ
َْ
ٌ
أحد منهم يُ ِّ
تُوافوين ر
وجه إيلنا شيئًا ،قال :فجاء أبو
أحدا إال قتله ،وما
بالصفا» ،قال :فانطلقنا فما شاء أحد ِمنا أن يقتُل
ُ
َ
َ ْ
سفيان ،فقال :يا رسول اهلل ،أ ِبيحت خَضاء قريش ،ال قريش بعد ايلوم ،ثم قالَ « :م ْن دخل دار أيب سفيان فهو آمن»،
َْ َْ ْ
َْ
فقالت األنصار بعضهم بلعض :أما الرجل فأد َركته رغبَة يف قريته ،ورأفة بعشريته ،قال أبو هريرة :وجاء الويح واكن إذا
َ
ٌ َْ
ََْ
ََْ
يرفع َط ْرفه إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت ينقيض الويح،
جاء الويح ال خيىف علينا ،فإذا جاء فليس أحد
فلما ْان َق َىض الويح ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا َم ْعرش األنصار» قالوا :ربليْك يا رسول اهلل ،قال« :قلتُم :ر
أما
ر
ْ َْ ْ ٌ
َ ْ
ُ
الك ،إين ُ
والمحيَا
هاجرت إىل اهلل وإيلكم،
عبد اهلل ورسوهل،
الرجل فأد َركته رغبَة يف قريته؟» قالوا :قد اكن ذاك .قال« :
ْ
ْ
َ ُ
ْ ر ِّ
َحمْيَاكم َ
والم َمات مماتكم» ،فأقبَلوا إيله يبْكون ويقولون :واهلل ،ما قلنا اذلي قلنا إال الض رن باهلل وبرسوهل ،فقال رسول
َ
َْ
َْ ُ
ر
ِّ
إن َ
ويعذرانِكم» ،قال :فأقبَل انلاس إىل دار أيب سفيان ،وأغلق
اهلل ورسوهل يُ َصدقانِكم،
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ََ
َ
ْ
َْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
انلاس أبوابهم ،قال :وأقبَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت أقبل إىل احلَجر ،فاستلمه ثم طاف بابليت ،قال :فأَت
ْ
َ َ
َْ
بسيَ ِة القوس،
ىلع صنم إىل جنب ابليت اكنوا يعبدونه ،قال :ويف يد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قوس وهو ِ
آخذ ِ
ُ
ُّ َ َ
ابلاطل} [اإلرساء ،]81 :ر
فلما أَت ىلع الصنم جعل ْ
ر
فلما َ
فرغ ِمن َطوافه أَت
وزه َق
يط َع ُنه يف عيْنه ،ويقول{ :جاء احلق
ر َ َ
ْ
ُ
حيمد َ
اهلل ويدعو بما شاء أن يدعو.
الصفا ،ف َعال عليه حىت نظر إىل ابليت ،ورفع يديْه فجعل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انلاس قدموا ىلع معاوية بن أيب سفيان بالشام يف رمضان ،فاكن انلاس يصنعون بلعضهم
ً
ً
ً
طعاما ويدعو انلاس إيله ،فنوى عبد اهلل بن رباح أن
مجيعا ،واكن أبو هريرة ريض اهلل عنه كثريا ما يصنع
طعاما ،فيأكلون
ً
طعاما ويدعو إيله انلاس ،ثم ليق أبا هريرة فقال هل :أدعوكم للطعام عندي الليلة ،فقال هل أبو هريرة :لقد سبقتين ،فلما
يصنع
َ
اجتمعوا قال أبو هريرة للحارضين :أال أخربكم حبديث من حدي ِثكم يا مجاعة األنصار ،فذكر هلم قصة فتح مكة ،وأن رسول
قائدا ىلع جانب من اجليش ،وجعل خادل بن الويلد ً
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جاء إىل مكة وجعل الزبري بن العوام ً
قائدا ىلع
اجلانب اآلخر ،وجعل أبا عبيدة بن اجلراح ً
قائدا ىلع اجلنود اذلين ال يلبسون ادلروع ،فجعلوا طريقهم يف بطن الوادي إىل

مكة ،واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف كتيبة يف وسط اجليش ،فنظر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فرأى أبا هريرة،

فأمره أن يدعوا هل األنصار أن يأتوه ،وال يأتيه إال أنصاري ،فجاء األنصار فاتلفوا حول انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومجعت
ً
مجواع من قبائل خمتلفة وجهزتهم للقتال ،وجعلتهم يف مقدمة اجليش ،وقالوا :جنعلهم يف املقدمة ،فإن اكن هلم انلرص
قريش
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ً
كنا معهم ،وإن انهزموا أعطينا حممدا ما يريد ،وأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه أن يقتلوا اجلموع اليت مجعتها
قريش ،وأن يالقوه ىلع جبل الصفا بمكة ،فانطلق الصحابة يقتلون مجوع قريش حىت أبادوهم ،ولم يستطع أحد منهم أن يدفع
ُ
ً
عن نفسه القتل ،فجاء أبو سفيان فقال :يا رسول اهلل إن قريشا قد استؤصلت بالقتل وأفنيت ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم« :-من دخل دار أيب سفيان فهو آمن» فقالت األنصار بعضهم بلعض« :أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته ،ورأفة بعشريته»

واملعىن :أنهم رأوا رأفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأهل مكة وأنه كف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إىل سكىن مكة واملقام
فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر املدينة ،فشق ذلك عليهم ،وأوَح اهلل -تعاىل -إيله -صىل اهلل عليه وسلم -فأعلمهم بذلك،

فقال هلم -صىل اهلل عليه وسلم :-قلتم كذا وكذا قالوا :نعم قد قلنا هذا .وهذه معجزة من معجزات انلبوة ،واكن إذا نزل الويح
ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ال خيىف ذلك ىلع الصحابة ،فاكنوا ال يرفعون أعينهم إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -حىت ينتِه الويح ،فلما أخربهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بما قالوه ،أعلمهم أنه رسول اهلل حقا فيأتيه الويح وخيرب

باملغيبات كهذه القضية وشبهها ،فعليهم أن يثقوا بما يقول هلم وخيربهم به يف مجيع األحوال؛ فإنه عبد اهلل ورسوهل ،ثم طمأنهم
أنه هاجر إىل اهلل وإىل ديارهم لسكناها فال يرتكها وال يرجع عن هجرته الواقعة هلل تعاىل ،بل هو صىل اهلل عليه وسلم مالزم

هلم املحيا واملم ات ،فال حييا إال عندهم وال يموت إال عندهم ،وهذا أيضا من املعجزات .فلما قال هلم هذا بكوا واعتذروا
ً
حرصا عليك وىلع مصاحبتك ودوامك عندنا؛ لنستفيد منك ونتربك بك وتهدينا
وقالوا :واهلل ما قلنا الكمنا السابق إال
الرصاط املستقيم كما قال اهلل -تعاىل{ :-وإنك تلهدي إىل رصاط مستقيم} فأخربهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل

ورسوهل يصدقانهم ويعذرانهم.
فلما قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من دخل دار أيب سفيان فهو آمن» أقبل انلاس إىل دار أيب سفيان ،وأغلق انلاسُ
أبوابهم ،وأقبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حىت أَت إىل احل َ َجر فاستلمه ثم طاف بالكعبة ،ثم أَت ىلع صنم إىل جنب الكعبة
ُ
ُّ َ َ
وزه َق ابلاطل}
اكنوا يعبدونه ،ويف يد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قوس ،فجعل يطعنه يف عينه ،ويقول{ :جاء احلق
ر َ
ُ
[اإلرساء ،]81 :ر
َ
حيمد اهلل ويدعو بما
الصفا ،فصعد عليه حىت نظر إىل الكعبة ،ورفع يديه فجعل
فلما فرغ من طوافه أَت جبل
شاء أن يدعو.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السرية  -اجلهاد  -فضائل األنصار  -اتلوحيد  -اتلفسري.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• َوفَ ْد ُت  :قَد ْم ُ
ت.
ِ
ْ
• َرحله  :ماكن إقامته.
• َ
الع ِ ّ
يش  :آخر انلهار.
ْ َ
• َمعرش  :مجاعة.
ُ َ ِّ ْ
جنبَتَني  :هما ميمنة اجليش وميرسته ويكون القلب بينهما.
• الم
ر
َ
ُ
• احلرس  :مجع حارس :من ال درع عليه.
ً
• َ ربليْك ً :
لزوما لطاعتك واجتاها إيلك.
ْ ْ
• اه ِتف يل باألنصار  :ادعهم يل.
• َوب ر َشت  :ر
مجعت.
ً
ً
مجواع من قبائل خمتلفة.
• أوباشا :
ُ
• تُوافوين  :تالقوين.
ُ
واستؤصلوا.
• أ ِبيحت خَضاء قريش  :أهلكوا
ِ
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عشريته  :قومه.
ِّ
الض ّن  :ابلخل.
ِسيَة القوس  :املنعطف من طريف القوس.
زهق  :ذهب واضمحل.

•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

حصول معجزة ظاهرة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث جاءه الويح وأعلمه بمقالة األنصار.
ما اكن عليه الصحابة واتلابعون من الكرم واملسابقة فيه ،وبر بعضهم ببعض.
استحباب اشرتاك املسافرين يف األكل واستعماهلم ماكرم األخالق.
أن أحسن ما حيدث به عند االجتماع َف الوالئم وانتظار الطعام أمثال هذا مما جرى من احلروب وغريها؛ لنشاط انلفوس لسماعه ،وقطع مدة
االنتظار بذلك.
السنة ملن دخل مكة أن يكون أول ابتدائه استالم احلجر والطواف بابليت.
أن العسكر يكون هل جمنبتان ،جيعل ىلع لك من املجنبتني زعيم معروف بالشجاعة وابلأس ،ألن الزبري وخادل بن الويلد ،اكنا مشهورين بذلك.
ً
منقطعا يف املعسكر ،كما ذكر أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
أن زعيم اجليش ال ينكشف لعدو بمفرده ،ولكن يكون يف الكتيبة واجلماعة
وسلم -اكن يف كتيبة.
أدب الصحابة ،وأنهم اكنوا ال يرفع أحد منهم طرفه إيله وقت الويح احرتاماً.
ً
حامدا هلل -عز وجل.-
استحباب محد اهلل -تعاىل -واثلناء عليه بعد انلعم لكونه -صىل اهلل عليه وسلم -صعد إىل الصفا عند تمام الفتح
استحباب قراءة اآلية املذكورة عند إزالة املنكر.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
 اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
ّ
ّ
ّ
ّ
ر
 تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقب بمرتىض ،الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش:دار اهلداية.
 خمتار الصحاح ،تأيلف :زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،انلارش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية،بريوت  -صيدا ،الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.

الرقم املوحد)10846( :
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اتق اهلل ،وأمسك عليك زوجك

احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :جاء ُ
زيد ُ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
بن حارثة يشكو ،فجعل
ُ
ْ
اكتما ً
ك عليك َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -
يقول« :اترق َ
شيئا لكتم هذه ،قال:
زوجك» ،قال أنس :لو اكن
وأمس
اهلل،
ِ
ِ
ُ َْ
َ
ُ
ر
ر
ر
ر
ُ
فاكنت زينب تفخر ىلع أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تقول :زوجكن أهايلكن ،وزوجين اهلل -تعاىل -من فوق
ُ
ُ ْ
َ
َ
زينب وزيد
انلاس} [األحزاب« ،]37 :نزلت يف شأن
اهلل ُمب ِدي ِه وختىش
نفسك ما
سبع سموات ،وعن ثابت{ :وختيف يف ِ
بن حارثة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء زيد بن حارثة ريض اهلل عنه إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يشكو زوجه زينب بنت جحش ريض اهلل عنها ويستشريه

يف طالقها؛ وقد أوَح اهلل تعاىل إىل رسوهل بأنه سوف يَتوج زينب ،أوَح اهلل بذلك إيله قبل أن يطلقها زيد ،فلما جاء يشكوها
َ ْ َُ ُ
ول ل رذلي أَ ْن َع َم ر ُ
اَّلل
إيله ،ويستشريه يف طالقها ،قال هل« :اتق اهلل يا زيد ،وأمسك عليك زوجك» فعاتبه اهلل تعاىل بقوهل:
{و ِإذ تق ِ ِ
ر َ َ ر ُ َ َ ُّ َ َ ْ َ ُ َ رَ
َ َْ ََْ َ ْ َ َ َْ َْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ر رَ ُْ
َْ َ
َْ َ
ك َما ر ُ
اَّلل ُمبْ ِدي ِه َوختىش انلاس واَّلل أحق أن ختشاه فلما
اَّلل َوخت ِيف ِيف نف ِس
علي ِه وأنعمت علي ِه أم ِسك عليك زوجك وات ِق
ْ َ
ٌ ْ
َ َ
قىض َزيْد ِّمن َها َو َط ًرا َز روجنَاك َها} اآلية.
ً
واذلي اكن صىل اهلل عليه وسلم خيفيه ،هو كراهيته لزواجها؛ خوفا من الكم انلاس أنه تزوج زوجة ابنه باتلبين
ُ ِّ
قوهل« :قال أنس :لو اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكتما شيئا لكتم هذه» أي :لو قدر ىلع سبيل الفرض املمتنع رشاع كتم
يشء من الويح ،لاكن يف هذه اآلية ،ولكنه غري واقع بل ممتنع رشاع .وهذه اآلية من أعظم األدلة ملن تأملها ىلع صدق الرسول
ر
صىل اهلل عليه وسلم ،فاهلل تعاىل خيرب عما وقع يف نفسه من خشية انلاس ،فبلغه كما قال اهلل تعاىل مع ما تضمنه من لومه،
َ ر
ِبالف حال الكذاب ،فإنه يتجنب لك ما يمكن أن يكون فيه عليه غضاضة ،ومثل ذلك قوهل تعاىلَ :
{عبَ َس َوت َوىل} إىل

آخر اآليات ونظائرها يف القرآن.

وقوهل« :فاكنت زينب تفخر ىلع أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم» فزينب ريض اهلل عنها تعتد بأن زواجها برسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم اكن بأمر اهلل هل بذلك ،وأنه من أعظم فضائلها ،وأنه ال يساويها يف ذلك من أزواجه أحد ،فاكنت تقول:

«زوجكن أهايلكن ،وزوجين اهلل تعاىل من فوق سبع سماوات»
ر
ُّ
وتقرره دلى املؤمنني ،فهو أمر مسلم به بني عموم املسلمني ،بل بني عموم
وهذا القدر من احلديث فيه ثبوت علو اهلل تعاىل
ُ
اخللق إال من غ ِّريت فطرته ،فهو من الصفات املعلومة بالسمع ،والعقل ،والفطرة ،عند لك من لم تنحرف فطرته .ومعىن قوهلا:
ٌ ْ
ََ َ َ
«وزوجين اهلل» أي :أمر رسوهل بأن يَتوجها بقوهل تعاىل{ :فل رما قىض َز ْيد ِّمن َها َو َط ًرا} وتوىل تعاىل عقد زواجها عليه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلاكح  -اتلفسري.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• تفخر  :تذكر حماسنها ،وتعدها ،مباهاة بها غريها.

فوائد احلديث:
.1

ر
ُ
ثبوت علو اهلل تعاىل ُّ
وتقرره دلى املؤمنني ،فهو أمر مسلم به بني عموم املسلمني ،بل بني عموم اخللق إال من غريت فطرته.
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 .2يمتنع رشاع أن يكتم انليب صىل اهلل عليه وسلم شيئا من الويح.
 .3تزويج اهلل عز وجل لزينب من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منقبة عظيمة هلا.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.

الرقم املوحد)8308( :

326

امهلل اغفر يل وارمحين ،وأحلقين بالرفيق األىلع

ر
َ ُ َ ُ ْ َ ٌ َر َ ُ ُ
إيل ،يقول« :الل ُه رم
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو مست ِند
َ ْ
َ َْ
َْْ
ْ ْ
حل ْقين ر
يق األىلع».
ف
بالر
ِ
ِ
ِ
اغ ِفر ِيل وارمح ِين ،وأ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا اقرتب أجل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -استند إىل أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -وهو يسأل ربه أن يلحقه

بالرفيق وهم انلبيون والصديقون والشهداء والصاحلون.

___________________________

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

معاين املفردات:
• الرفيق األىلع  :واملقصود بالرفيق األىلع :مرافقة اذلين أنعم اهلل عليهم من انلبيني والصديقني والشهداء والصاحلني يف أىلع جنات انلعيم.
فوائد احلديث:
 .1بيان أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمّ -
خري بني املوت واحلياة ،فاختار املوت ملا فيه من اخلري ،ولقائه لربه سبحانه.
 .2ينبيغ للمريض طلب املغفرة والرمحة ،وال يقنط وال ييأس من رمحة اهلل.
 .3يستحب للمؤمن أن يكرث من اخلري حىت ولو ىلع فراش املوت.
 .4تفريغ القلب من اتلعلق بادلنيا عند نزول عالمات املوت.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
االستذاكر البن عبد الرب ،ت :سالم حممد عطا ،حممد يلع معوض ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1421 ،ه.

الرقم املوحد)5472( :
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امهلل بارك ألمحس ،يف خيلها ورجاهلا

َ َ ً
ّ ْ
َ
ُّ
ٌ
صخر َر ِكب يف خيل يُ ِمد انليب
فلما أن َس ِمع ذلك
احلديث :عن صخر أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -غ َزا ث ِقيفا،
َْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم ،-فوجد رنيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قد انرصف ،ولم يفتَ ْح فجعل صخر يومئذ عهد اهلل
ر
و ِذمتَه أن ال يُفارق هذا القرص حىت يزنلوا ىلع حكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلم يفارقهم حىت نزلوا ىلع
ْ
ر َ ً
َ
حكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فكتب إيله صخر :أما بعد ،فإن ثقيفا قد ن َزلت ىلع ُحك ِمك يا رسول اهلل،
ُ ٌ
قبل إيلهم وهم يف َخيل ،فأمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بالصالة جامعة ،فداع ْ َ
َ
عرش دعوات:
ألمح َس
وأنا م
ٍ
َ
َ
َ
ر
َ
ُ
َ
ً
ورجاهلا» وأتاه القوم فتلكم املغرية بن شعبة ،فقال :يا نيب اهلل ،إن صخرا أخذ عم ِيت،
«امهلل بارك ألمحس ،يف خيلها ِ
ْ
ُ
َ
َ
ودخلت فيما دخل فيه املسلمون ،فداعه ،فقال« :يا صخر ،إن القوم إذا أسلموا ،أحرزوا دماءهم ،وأمواهلم ،فادفع إىل
َ
املغرية ع رمتَه» فدفعها إيله ،وسأل نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-ما بلين سليم قد هربوا عن اإلسالم ،وتركوا ذلك
ْ ْ
ُّ َ
ََ َ َ
َ
ً
صخرا فسألوه أن يدفع إيلهم
السل ِميِّني -فأتوا
فأنزهل وأسلم -يعين
املاء؟ فقال :يا نيب اهلل ،أن ِز ِنليه أنا وقويم ،قال« :نعم»
ً
صخرا يلدفع إيلنا ماءنا فأىب علينا ،فأتاه،
املاء ،فأىب ،فأتوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالوا :يا نيب اهلل؟ أسلمنا وأتينا
ُ ْ َ
فرأيت وجه
فقال« :يا صخر ،إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أمواهلم ودماءهم ،فادفع إىل القوم ماءهم» ،قال :نعم يا نيب اهلل،
َ َ ْ
َ ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -يتَ َغ ّري عند ذلك ُ ْ
مح َر ًة َح ً
ياء ِمن أخ ِذ ِه اجلارية ،وأخ ِذ ِه املاء.

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
َ
املال ،وهذا كما يف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم-
هذا احلديث فيه أن م ُن أسلم من الكفار فإنه يكون معصوم ادلمِ  ،ومعصوم ِ
يف احلديث الصحيح" :أمرت أن أقاتل انلاس حىت يقولوا :ال هلإ إال اهلل ،فإذا قالوها َ
عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها،
ً
َ
وي َ
املقصود من قتال الكفار هو أن يدخلوا يف اإلسالم فإن أبَوا فإنهم يقاتلونُ ،
دعون أوال إىل اإلسالم،
وحسابهم ىلع اهلل"؛ ألن
ً
َ
فإن استجابوا فهذ املقصود واحلمد هلل ،وإال فإنهم يقاتلون ،والرسول -صىل اهلل عليه وسلم -غزا ثقيفا وحارصهم ،ثم رجع
ً
دون أن تفتح عليه ،ويف احلديث أن صخرا هذا -وهو من األمحسيني -اعهد اهلل -عز وجل -أن حيارصهم حىت يزنلوا ىلع

حكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأنهم نزلوا ىلع حكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فكتب صخر إىل رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيربه بهذا ،ففرح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وداع لقومه -أي :لألمحسيني -خليلهم ورجاهلم،

أي :الفرسان والراجلني،

وجاء املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -وهو من ثقيف وأخرب أن عمته أخذها صخر ،فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -طلب

منه أن يعيد عمته إيله ،وقال -عليه الصالة والسالم -هل( :إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهلم) ففعل ،وفيه أن
ً
كفارا من بين سليم هربوا عن ماء هلم ،فطلب صخر من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يزنل عليه ،فمكنه رسول
مجاعة

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من ذلك ،وملا أسلمت بنو سليم جاءوا إىل صخر وطلبوا منه أن يرجع هلم ماءهم فأىب ،فجاءوا إىل
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال -عليه الصالة والسالم -هل( :إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهلم) ،وطلب
ً
حياء من كونه رد هذا املاء
منه أن يعطيهم ذلك املاء ،ففعل ،وقال :إنه رأى وجه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتغري محرة
إىل أهله ،وأخذه من صخر ،وكذلك رد اجلارية اليت يه عمة املغرية بن شعبة ،وأعطاها للمغرية بن شعبة ،ولعل الرسول -صىل

اهلل عليه وسلم -فعل هذا مع هؤالء القوم من بين سليم من أجل ترغيبهم يف اإلسالم ،ولعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

استطاب نفس صخر هذا ،وأن نفسه طابت بذلك ،كما حصل من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف سيب هوازن ملا قسمهم،

يف حديث آخر.

___________________________
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اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :صخر بن العيلة -ريض اهلل عنه-
ً
خمترصا.
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
ً
• غزا ثقيفا  :أي :يف غزوة الطائف يف شوال سنة ثمان.
• يمد  :من اإلمداد ،أي :يُعني.
• هذا القرص  :أي :قرص ثقيف.
ٌ ً
• فلم يفارقهم  :أي :لم يفارق صخر ثقيفا.
• يف خيلها  :يف فرسان أمحس ،وهم راكب اخليل.
َ ْ
• ورجاهلا  :بكرس الراء وبفتح اجليم ،مجع الراجل ،وهو َمن ليس هل ظهر يركبه ِبالف الفارس.
انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -
ُ
ر
قوم ثقيف.
القوم  :وأَت
• وأتاه
• ودخلت فيما دخل فيه املسلمون  :دخلت يف اإلسالم.
ْ
َ
دماءهم  :منعوا دماءهم بتحريم قتلهم واسرتقاقهم ملا أسلموا.
• أح َر ُزوا
• فأىب علينا  :امتنع من دفع املاء إيلهم.
• فادفع إىل القوم ماءهم  :هذا ىلع وجه استطابة انلفس ،ال ىلع وجه اإللزام والوجوب ،بديلل أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يظهر يف
وجهه أثر احلياء.
ِّ
َ َْ َْ
ر
ِّ ر
والضمان ،واحل ُ َ
َ
َ
رمة ،واحلقِّ.
ان،
• ذمته  :اذلمة واذلمام بِمعىن العهد ،واألم ِ
• الصالة جامعة  :عليكم الصالة يف حال كونها جامعة.

فوائد احلديث:

ر
 .1أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماهل؛ ألنه أصبح يف عداد املسلمني.
َ َ ُ ُ ْ َ ر َ َ ُ َ ٌَْ
ً
ر
ر
 .2أن من أىب اإلسالم ،فإنه جيب قتاهل حىت يسلم؛ تنفيذا ألمر اهلل -تعاىل{ :-وقاتِلوهم حىت ال تكون فِتنة} [ابلقرة.]193 :
ر
 .3أن قتال الكفار ليس هو جمرد دفاع ،وإنما هو قتال ألجل سري ادلعوة وإبالغها ،وإزاحة من يقوم يف وجه تبليغها.
 .4أن َغية القتال يف اإلسالم يدل بوضوح ىلع وجوب كف القتال عن قوم يقبلون ادلخول يف اإلسالم.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين ،املكتبة العرصية. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م. ضعيف أيب داود  -األم ،لألبلاين ،مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع  -الكويت ،الطبعة :األوىل  1423 -ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه. سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث. معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود للخطايب ،املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل  1351ه. انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،ملجد ادلين ابن األثري املكتبة العلمية ،بريوت 1399 ،ـه1979 -م -حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممدالطنايح.
 -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،للفيويم .انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)64615( :
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انشق القمر ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فلقتني ،فسرت اجلبل فلقة ،واكنت فلقة فوق اجلبل،
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-امهلل اشهد

ً
ر
انشق القمر ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َْ
َْ
َْ
َ ْ
اشهد».
فِلقتني ،فسرت اجلبل فِلقة ،واكنت فِلقة فوق اجلبل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-امهللر

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

انشق القمر يف زمان رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قطعتني متفارقتني لك قطعة يف ماكن ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
وسلم« :-امهلل اشهد» أي :امهلل اشهد عليهم أنين قد أريتهم ادليلل ىلع صدق نبويت.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السرية – عالمات الساعة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• عهد  :زمان.
• فلقة  :قطعة من اليشء املنشق.
ر
• الل ُه رم  :يا اهلل.
فوائد احلديث:
.1

انشقاق القمر من اآليات اليت تدل ىلع صدق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه أمر خارج عن األمور األرضية.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)8298( :
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َ
ُ ََ
ٌ
َ ه ْ
َ ْ
َ
ُ
انطلق ثالثة نف ٍر ممن اكن قبلكم حىت آواهم املبِيت إىل َغ ٍر فدخلوه ،فاُند َرت صخرة من اجلبل فسدت
عليهم الغار

احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :انطلق ثالثة
رُ َ
نفر ممن اكن قبلكم حىت آواهم املبيت إىل َغر فدخلوه ،فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار ،فقالوا :إنه ال
ُْ
ُ
ين ِجيك ْم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصالح أعمالكم.
ُ َ َ ْ
قال رجل منهم :ا ُ
وكنت ال أغ ِب ُق قبلهما أهال ،وال ماال فنأى يب طلب الشجر يوما
لله رم اكن يل أبوان شيخان كبريان،
َْ ْ
َ َ
َ ْ
فلم أ ِرح عليهما حىت ناما ،فحلبت هلما غبُوق ُه َما فوجدتهما نائمني ،فكرهت أن أوقظهما وأن أغ ِب َق قبلهما أهال أو
ِّ ْ ُ َ َ َ
َ َ ْ
والصبيَة يتَضاغ ْون عند قديم ،فاستيقظا فرشبا
ماال ،فلبثت -والقدح ىلع يدي -أنتظر استيقاظهما حىت بَ ِرق الفج ُر
ر
َ َ
ََ ْ
غبُوق ُهما ،الل ُه رم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فف ِّرج عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة ،فانفرجت شيئا ال يستطيعون
اخلروج منه.
ر
ر
قال اآلخر :الل ُه رم إن ُه اكنت يل ابنة عم ،اكنت أحب انلاس ر
إيل -ويف رواية :كنت أحبها كأشد ما حيب الرجال النساء-
ٌ
ْ َُ
فأردتها ىلع نفسها فامتنعت مين حىت أَل َ رم ْ
خت ِّ َ
يل
ت بها َسنَة من السنني فجاءتين فأعطيتها عرشين ومئة دينار ىلع أن
َ
ْ ر
َ َ َُ ر
اهلل وال تفض اخلَات َم
قالت :ات ِق
بيين وبني نفسها ففعلت ،حىت إذا قدرت عليها -ويف رواية :فلما قعدت بني رجليها-
رُر ْ
إال حبقه ،فانرصفت عنها ويه أحب انلاس ر
إيل وتركت اذلهب اذلي أعطيتها ،اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك
ْ ْ َر
فاف ُرج عنا ما حنن فيه ،فانفرجت الصخرة ،غري أنهم ال يستطيعون اخلروج منها.
ثم ْر ُ
اء وأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك اذلي هل وذهب ،فَ ر
وقال اثلالث :اللر ُه رم استأجرت أُ َج َر َ
ت أجره حىت كرثت
ِّ َ
منه األموال ،فجاءين بعد حني ،فقال :يا عبد اهلل ،أد إِ ريل أجري ،فقلت :لك ما ترى من أجرك :من اإلبل وابلقر والغنم
َ ُ ْ
َ ْ ْ
والرقيق ،فقال :يا عبد اهلل ،ال ت َ ْستَ ْهز ْ
له رم إن
أستَه ِزئ بك ،فأخذه لكه فاستاقه فلم يرتك منه شيئا ،ال
ىء يب! فقلت :ال
ِ
ُْ ْ َر
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه ،فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ر ْ
ْ
ٌ
فسدت عليهم الكهف ،ولم
انطلق ثالثة رجال ،فدفعهم طلب ابليات إىل أن يلجأوا إىل الكهف ،فاحن َد َرت صخرة من اجلبل

يستطيعوا أن يزحزحوها؛ ألنها صخرة كبرية ،فرأوا أن يتوسلوا إىل اهلل -سبحانه وتعاىل -بصالح أعماهلم.

أما األول فذكر أن هل أبوين شيخني كبريين واكن هل غنم ،فاكن يرسح فيها ثم يرجع يف آخر انلهار ،وحيلب الغنم ،ويعطي

أبويه -الشيخني الكبريين -ثم يعطي بقية أهله وماهل ،فيقول :بعد يب طلب الشجر اذلي يراعه .فرجع ،فوجد أبويه قد ناما،
فنظر ،هل يسيق أهله وماهل قبل أبويه ،أو ينتظر حىت برق الفجر ،فاختار أن ينتظر حىت يطلع الفجر -وهو ينتظر استيقاظ
ً
أبويه ،-فلما استيقظا ورشبا اللنب سىق أهله وماهل ،ثم قال :امهلل إن كنت خملصا يف عميل هذا -فعلته من أجلك -فافرج عنا
ً
انفراجا ال يستطيعون اخلروج منه.
ما حنن فيه ،انفرجت الصخرة ،لكن
ً
أما اثلاين :فتوسل إىل اهلل عز وجل بالعفة اتلامة ،وذلك أنه اكن هل ابنة عم ،واكن حيبها ًّ
شديدا كأشد ما حيب الرجال
حبا

النساء "فأرادها ىلع نفسها" ،أي أرادها -والعياذ باهلل -بالزنا؛ لزيين بها ،ولكنها لم توافق وأبت ،ثم أصابها فقر وحاجة

فاضطرت إىل أن جتود بنفسها يف الزنا من أجل الَضورة ،وهذا ال جيوز ،ولكن ىلع لك حال ،هذا اذلي حصل ،فجاءت إيله،
فأعطاها مائة وعرشين دينارا من أجل أن تمكنه من نفسها ،ففعلت من أجل احلاجة والَضورة ،فلما جلس منها جملس

الرجل من امرأته ىلع أنه يريد أن يفعل بها ،قالت هل هذه اللكمة العجيبة العظيمة" :اتق اهلل ،وال تفض اخلاتم إال حبقه" ،فقام
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عنها ويه أحب انلاس إيله ،لكن أدركه خوف اهلل -عز وجل -وترك هلا اذلهب اذلي أعطاها ،ثم قال" :امهلل إن كنت فعلت
هذا ألجلك فافرج عنا ما حنن فيه ،فانفرجت الصخرة ،إال أنهم ال يستطيعون اخلروج".

وأما اثلالث :فتوسل إىل اهلل -سبحانه وتعاىل -باألمانة واإلصالح واإلخالص يف العمل ،فإنه يذكر أنه استأجر أجراء ىلع عمل
ً
ً
من األعمال ،فأعطاهم أجورهم ،إال رجال واحدا ترك أجره فلم يأخذه ،فقام هذا املستأجر فثمر املال ،فصار يتكسب به بابليع
والرشاء وغري ذلك ،حىت نما وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وأموال عظيمة .فجاءه بعد حني ،فقال هل :يا عبد اهلل أعطين

أجري ،فقال هل :لك ما ترى فهو لك ،من اإلبل وابلقر والغنم والرقيق ،فقال :ال تستهزئ يب ،األجرة اليت يل عندك قليلة ،كيف
يل لك ما أرى من اإلبل وابلقر والغنم والرقيق؟ ال تستهزيء يب .فقال :هو لك ،فأخذه واستاقه لكه ولم يرتك هل ً
شيئا ،ثم قال:

"امهلل إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما حنن فيه ،فانفرجت الصخرة ،وانفتح ابلاب ،فخرجوا يمشون"؛ ألنهم
ً
توسلوا إىل اهلل بصالح أعماهلم اليت فعلوها إخالصا هلل -عز وجل.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ابليوع :بيع الفضويل -املزارعة  -بر الوادلين  -العقيدة :اتلوسل بالعمل الصالح.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نفر  :ما بني اثلالثة إىل العرشة.
• آواهم املبيت إىل َغر  :أي دفعهم طلب ابليات إىل أن يلجأوا إىل الغار.والغار :الكهف.
َ
• ال أغبق  :الغبوق :رشب اللنب وقت العشاء.
فنأى يب طلب الشجر  :نأى :بعد ،واملراد :أنه بعد به طلب الشجر لغنمه عن املاكن اذلي اعتاده.
•
ُ
• فلم أ ِرح عليهما  :فلم أرجع إيلهما.
َ
َْ
الق َدح  :إنَاء يرشب به َ
الماء وحنوه.
•
ِِ
ِ
• برق الفجر  :طلع وظهر.
َ
• يتضاغون  :يصيحون ويستغيثون من اجلوع.
• ابتغاء وجهك  :طلبا لرضاك بإخالص وجترد.
• ففرج  :داعء من اتلفريج؛ أي :افتح.
• فأردتها  :كناية عن طلب اجلماع ،واملراد الزنا.
• أملت  :نزلت.
• السنة  :اجلدب والفقر.
• قدرت عليها  :تمكنت من الوقاع بها من غري معارض.
• ال تفض  :الفض :الكرس والفتح.
• اخلاتم  :كناية عن ابلاكرة.
• إال حبقه  :بزواج مرشوع.
• فثمرت أجره  :كرثت أجره بتنميته حىت أصبح ماال كثريا.
• أغبق أهال  :أسقيهم الغبوق.
ُ
• وال ماال  :أي :من رقيق وخدم.وحيتمل املال :اإلبل ،يعين :يُرضع صغارها من أمهاتها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استحباب ادلاعء وقت الكرب وغريه ،واتلوسل إىل اهلل -تعاىل -بصالح العمل.
فضيلة بر الوادلين وفضل خدمتهما وإيثارهما ىلع من سواهما من الودل والزوجة.
ً
احلض ىلع العفاف عن املحرمات ،وال سيما بعد القدرة عليها ،وترك ذلك هلل -تعاىل -خالصا.
فضل حسن العهد وأداء األمانة ،والسماحة يف املعاملة.
استجابة داعء من توجه إىل اهلل -تعاىل -بصدق وإخالص يف الشدائد ،وال سيما من سبق هل عمل صالح.
إثبات كرامات أويلاء اهلل الصاحلني.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،،مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه-
1987م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد العمار ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)6465( :
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ُ
َ ْ ََ َ ْ َََْ
ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ ُ َََ
ه ُ
ْ َ َ
إِن اكن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -يلَدع العمل ،وهو حيِب أن يعمل ب ِ ِه؛ خشية أن يعمل ب ِ ِه انلاس
َُْ َ َ َْ ْ
فيف َرض علي ِهم

ُ
ََ َ ُ َ َ
ْ َ َ
الع َمل ،وهو
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلدع
احلديث :عن أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتِ :إن اكن رسول ا ِ
َ ْ َ َ ْ َْ َ
ُ ُّ َ ْ َ ْ َ
ر ُ َ ْ َ
َْ
اس فيُف َرض َعلي ِه ْم.
ب أن يع َمل بِ ِه؛ خشيَة أن يع َمل بِ ِه انل
حي
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرتك العمل وهو حيب أن يفعله ،ئلال يعمل به انلاس ،فيكون سببًا يف فرضه عليهم ،فتلحقهم

بذلك مشقة عظيمة وهو -عليه الصالة والسالم -يكره إحلاق املشقة بهم.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يدع  :يرتك.
• خشية  :خوف.
فوائد احلديث:

 .1حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اتلخفيف واتليسري ىلع أمته يف ادلين.
ً
ً
فعال أو تقريراً.
 .2وجوب االقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وعدم جواز اخلروج عن هديه قوال أو
 .3الغلو يف ادلين سبب يف العجز عن القيام باملرشوع.
 .4ترك املستحب من األعمال إذا انبىن ىلع تركه مصلحة رشعية.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4228( :
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ْ
َ َ ََّ ه َ ْ َ
َْ َ َ ٌ َ َ
اء بات هذه الليلة يف شن ٍة وإِال ك َرعنا
إِن اكن عِندك م

َ َ
َ
َ َ َ
َر
األنْ َ
ار،
ص
ن
م
رجل
ىلع
ل
خ
د
وسلم
عليه
اهلل
صىل
هلل
ا
رسول
ن
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ْ
َْ َ َ ٌ َ َ
َ َ َّ ر َ َ ْ َ
ٌ
وإال كرعنا».
ومعه صاحب هل ،فقال رسول ا ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إن اكن ِعندك ماء بات هذه الليلة يف شن ٍة ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال جابر -ريض اهلل عنهما :-دخل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع رجل من األنصار ،يقال :إنه أبو اهليثم بن اتليهان
األنصاري -ريض اهلل عنه ،-ومعه صاحب هل وهو أبو بكر -ريض اهلل عنه ،-فسأهل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إن اكن
عنده ماء بائت يف قربة ،واكن الوقت صائفا ،واحلكمة من ذلك أن املاء ابلائت يكون باردا ،وإال تناونلا املاء بالفم من غري

إناء وال كف.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ ر
• شنة  :قِربة.
َ ْ
• ك َرعنَا  :تناونلا املاء بالفم من غري إناء وال كف.
فوائد احلديث:

 .1جواز رشب املاء من منبعه مبارشة.
 .2ال بأس برشب املاء ابلارد يف ايلوم احلار.
 .3دوام مصاحبة أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعدم مفارقته.
 .4جيوز للرجل أن يطلب السقيا من غريه من زائد حاجته بال إحلاق رضر هل.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
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ََْ ْ َ ه ً َ ً
ه َ َ ََ ًَْ َ ً
ارا عنِيدا
إِن اهلل جعل ِين عبدا ك ِريما ،ولم جيعل ِين جب

َ ْ ٌ ُ
َ
ُْ
الغ رر ُ
ِّ
اء حيملها
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -قص َعة يقال هلا:
رس -ريض اهلل عنه -قال :اكن
بن ب
احلديث :عن ِ
عبد ا ِ
ٍ
هلل ِ
َ
ُّ َ ُ
ُ
َ ُّ
َر َ ُُ َ َ
ْ
ََْ ُ َ
َ ْ
ُ
أَ ْر َب َع ُة ر َ
َ
َ
َ
َ
ال؛ فلما أضح ْوا وسجدوا الضىح أ ِ َ
يت بتلك القصع ِة -يعين وقد ث ِرد فيها -فاتلفوا عليها ،فلما كرثوا جثا رسول
ج
ِ ٍ
ُ
ْ َ ُ
ر َ َ ََ ًَْ
ٌ
ّ
هلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إن اهلل جعل ِين عبدا
اجللسة؟ فقال رسول ا ِ
ا ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال أعرايب :ما هذه ِ
ُُ
َ
ُ
َََْ َُ َ ْ
ْ َ َ ََْ َ
ََْْ َر ً َ ً
ُ
ً
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لكوا ِمن حوايلها ،ودعوا ِذروتها يبارك
ك ِريما ،ولم جيعل ِين جبارا ع ِنيدا» ،ثم قال رسول ا ِ
ف َ
يها».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن للنيب صىل اهلل عليه وسلم واعء يؤَك فيه يقال هل الغراء حيملها أربعة رجال ،فلما دخلوا يف وقت الضىح وصلوا صالة
الضىح ِجء بها وفُ ر
ت اخلزب فيها ،فاستداروا حوهلا ،فلما كرثوا وضاقت بهم احللقة قعد انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ركبتيه

اجللسة يا رسول اهلل! ملا فيها من اتلواضع،
جالسا ىلع ظهور قدميه توسعة ىلع إخوانه ،فقال أعرايب من احلارضين :ما هذه ِ
ً
فقال صىل اهلل عليه وسلم :إن اهلل جعلين عبدا كريما بانلبوة والعلم ،ولم جيعلين َج رب ً
عنيدا ،فلم يكن صىل اهلل عليه
ارا

ً
متكربا وال ج ً
ائرا ،ثم قال صىل اهلل عليه وسلم :لكوا من حوايلها ودعوا ذروتها يبارك فيها ،فأمر انليب صىل اهلل عليه
وسلم
وسلم باألكل من جوانبها وترك أعالها وبني أن ذلك من أسباب الربكة يف الطعام.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > تواضعه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صالة الضىح  -آداب الطعام.
ُْ
رس األسلِم -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :عبد اهلل بن ب ٍ
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

قصعة  :واعء يؤَك فيه.
َ
الغ رراء  :تأنيث األغر بمعىن :األبيض األنور.
أضحوا  :دخلوا يف الضىح ،وهو قدر ربع انلهار.
وسجدوا الضىح  :أي :صلوا صالة الضىح.
ُ َ
وث ِرد فيها اللحم  :أيُ :جعل فيها الرثيد ،وهو اخلزب املفتوت املبلل باملرق ،وَغبلا ما يكون بمرق اللحم ومعه.
جثا  :قعد ىلع ركبتيه جالسا ىلع ظهور قدميه.
كريما  :أي :رشيفا بانلبوة والعلم.
ر
جبارا  :من اتلجرب ،وهو قهر الغري ىلع املراد.
َعن ً
يدا  :وهو اجلائر عن القصد ابلايغ اذلي يرد احلق مع العلم به.
ِ
حوايلها  :جوانبها.
دعوا  :اتركوا
ِذروتها  :أعالها.
ُيبَ َ
ارك  :من الربكة :ويه الزيادة وانلماء.

.1
.2
.3
.4
.5

جواز ختصيص قصعة للطعام.
جواز إطالق وصف ىلع القصعة ،أو تسميتها بما اشتهرت به.
كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وتواضعه ،وعنايته بأصحابه وجلسائه.
جواز اجللوس مجاعة بعد الفجر النتظار صالة الضىح وصالتها فرادى.
خدمة األصحاب وإاعنتهم ألخيهم ومحلهم حاجته هل.
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

استحباب االجتماع ىلع الطعام ،واستحباب اجللسة املذكورة ،وخاصة عند ضيق املجلس ،وأنها من شأن الكرام.
بيان استحباب مشاركة الكبري والقادة واألمراء وغريهم لعامة انلاس يف طعامهم ورشابهم ،وعدم ختصيص أنفسهم بيشء زائد عن العامة.
ّ
اتلنفري من الكرب والرتفع ىلع اآلخرين ورد احلق.
ابلدء بالطعام من جوانب القصعة ،واحلرص ىلع إبقاء ما فيه من الربكة واخلري وعدم إزاتله.
مراقبة أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم هل ،واستفسارهم عما لم يعقلوا أو جهلوا حكمته يلقتدوا به.
الربكة تكون يف الوسط ،ويه تؤثر يف الطعام لكه.
تعليم انلاس كيفية األكل.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب  -بدون تاريخ.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب..
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
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َ َ
َ َ ََ َ ْ َ ُ ه ََ ُر
ُ ُ َ َُ ر َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ه ر ََ ََه ُ
ر َ َُ ُ
إِين ألقوم إىل الصالة ِ ،وأ ِريد أن أطول فِيها ،فأسمع بكاء الص ِِب فأَتوز ِيف صال ِيت كراهِية أن أشق ىلع أمه

ً
ُ َ
احلديث :عن أيب قتادة وأنس بن مالك -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إين ألقوم إىل الصالة ،وأريد أن أ َط ِّول فيها ،فأسمع
ََ
َ َُ
بكاء الصيب فأجتَ رو ُز يف صاليت كراهية أن أش رق ىلع أمه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يدخل يف صالة اجلماعة ً
إماما وهو يريد أن يطيل فيها ،فإذا سمع بكاء الطفل خفف خمافة
أن يشق اتلطويل ىلع أمه؛ النشغال قلبها بطفلها.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
َراوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
َ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري.
حديث أنس -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الطفل  :أي :املولود.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه ،ومرااعة أحوال الكبار والصغار منهم.
حكمة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -فهو يضع األمور يف مواضعها.
اإلمام هو اذلي يقدر مقدار الصالة ،وهل أن يتحول عن تقديره لعارض.
جواز إحضار الصغار إىل املسجد ،وهذا إذا لم يكن إحضارهم مصدر إيذاء للمسجد واملصلني.
جواز حضور النساء إىل املساجد يلصلني مع اجلماعة ،وهذا ما لم خترج املرأة ىلع وجه ال جيوز ،مثل أن خترج متعطرة أو متربجة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)4249( :
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َََْْ
َ ََْ
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتِ ِح الصالة بركعتني خ ِفيفتني

َْ ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قام أحدكم من الليل فليَفتَ ِت ِح
َ َ ْ
الصالة بركعتني خ ِفيفتَني».
وعن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام من الليل افتتح صالته بركعتني

خفيفتني.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ َ
ُ
ُ ر
السنة يف صالة الليل أن تفتتح بركعتني خ ِفيفتني ،ثم بعد ذلك ي َط ِّول ما شاء ،كما يه رواية أيب
هذا احلديث :فيه بيان أن
ً
َ
ُ
داود ،عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -موقوفا عليه" :ثم يلطول بعد ما شاء".

وقد صح ذلك من فعله -صىل اهلل عليه وسلم -كما يه رواية مسلم.
َ َ
َ ِّ ُ َ
واحلكمة من افتتاح صالة الليل بركعتني خ ِفيفتَني تمرين انلفس وتهيئتها لالستمرار يف الصالة واملبادرة إىل حل عقد
الشيطان؛ ألن َح رل ُ
العقد لكها ال يتم إال بإتمام الصالة؛ وأما ما جاء عنه -صىل اهلل عليه وسلم -من افتتاحه صالة الليل
ً ََُ ً
َ َ
َ
زنها عن ُعقد الشيطان ،فهذا من باب تعليم أمته وإرشادهم إىل ما حيفظهم من
بركعتني خ ِفيفتَني ،مع كونه حمفوظا وم
الشيطان.

فصحت بذلك السنة القويلة والفعلية ىلع مرشوعية افتتاح صالة الليل بركعتني خفيفتني.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
حديث اعئشة رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1

استحباب افتتاح قيام الليل بركعتني خفيفتني؛ امتثاال ألمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأقل أحوال األمر االستحباب.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. -صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)3543( :
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إن اهلل زوى يل األرض ،فرأيت مشارقها ومغاربها ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها ،وأعطيت
ْ
الكْنين األمحر واألبيض

احلديث :عن ثوبان -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إن اهلل َز َوى يل األرض ،فرأيت
ُ
ْ
مشارقها ومغاربها ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما ُز ِو َي يل منها .وأعطيت الكزنين األمحر واألبيض .وإين سألت ريب ألميت
ِّ
َ ْ َ َ ْ َ
َ َ
يح َبيضتَ ُه ْم؛ وإن ريب قال :يا حممد ،إذا
بسن ٍة بعام ٍة ،وأن ال ي ُ َسل َط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيست ِب
أن ال يهلكها
ُ َ ِّ
ُ َ ُّ
ُ
َ
ً
قضاء فإنه ال يرد ،وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة اعمة ،وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم
قضيت
ُ ُْ ُ
ً
ً
َ ْ َ َ ْ َ
بعضا وي َ ْسيب ُ
بعضهم بعضا".
بعضهم يه ِلك
يح َبيضتَ ُه ْم ولو اجتمع عليهم َم ْن بأقطارها ،حىت يكون
فيست ِب
ِ
َ
ورواه الربقاين يف صحيحه ،وزاد" :وإنما أخاف ىلع أميت األئمة املضلني ،وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إىل يوم القيامة.
وال تقوم الساعة حىت يلحق يح من أميت باملرشكني ،وحىت تعبد ف ٌ
ئام من أميت األوثان .وإنه سيكون يف أميت كذابون
ِ
ث الثون؛ لكهم يزعم أنه نيب ،وأنا خاتم انلبيني ال نيب بعدي .وال تزال طائفة من أميت ىلع احلق منصورة ال يَضهم من
خذهلم حىت يأيت أمر اهلل تبارك وتعاىل".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
َ ر رُ َ
ٌ
ٌ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -أن اهلل سبحانه
هذا حديث جليل يشتمل ىلع أمور مهمة وأخبار صادقة ،خيرب فيها الصادق املصدوق -صىل
مجع هل األرض حىت أبرص ما تملكه أمته من أقىص املشارق واملغارب ،وهذا ٌ
خرب ُوجد خمربه ،فقد اتسع ملك أمته حىت بلغ
ُ
من أقىص املغرب إىل أقىص املرشق ،وأخرب أنه أعطي الكزنين فوقع كما أخرب ،فقد حازت أمته مليك كرسى وقيرص بما فيهما
ً
من اذلهب والفضة واجلوهر ،وأخرب أنه سأل ربه ألمته أن ال يهلكهم جبدب ٍّ
اعم وال يسلط عليهم عدوا من الكفار يستويل
ٍ
ىلع بالدهم ويستأصل مجاعتهم ،وأن اهلل أعطاه املسألة األوىل ،وأعطاه املسألة اثلانية ما دامت األمة متجنبة لالختالف
واتلفرق واتلناحر فيما بينها ،فإذا ُوجد ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار ،وقد وقع كما أخرب حينما تفرقت األمة.
ر
َ ر رُ َ
ّ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -ىلع أمته خطر األمراء والعلماء الضالني املضلني؛ ألن انلاس يقتدون بهم يف ضالهلم .وأخرب
وختوف -صىل
حدثت الفتنة بمقتل
أنها إذا وقعت الفتنة والقتال يف األمة فإن ذلك يستمر فيها إىل يوم القيامة وقد وقع كما أخرب ،فمنذ
ِ

عثمان ريض اهلل عنه ويه مستمرة إىل ايلوم.

مجااعت من األمة ينتقلون إىل الرشك وقد وقع كما أخرب،
وأخرب أن بعض أمته يلحقون بأهل الرشك يف ادلار وادليانة .وأن
ٍ
ُ
فعبدت القبور واألشجار واألحجار.
ر
َ ر رُ َ
ّ
ّ
وبرش َ -ص رىل ر ُ
اَّلل
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم.-
وأخرب عن ظهور املدعني للنبوة -وأن لك من اداعها فهو اكذب؛ ألنها انتهت ببعثته -صىل
ّ
َعلَيْ ِه َو َسلر َم -ببقاء طائفة من أمته ىلع اإلسالم َ
رغم وقوع هذه الكوارث والويالت ،وأن هذه الطائفة مع قِلتها ال تتَضر
بكيد أعدائها وخمالفيها.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عالمات انلبوة  -الفنت واملالحم  -فضائل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :رواها مسلم.
الرواية اثلانية :رواها أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
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ٍّ
• زوى يل األرض  :طواها وجعلها جمموعة كهيئة كف يف مرآ ٍة ينظره ،فأبرص ما تملكه أمته من أقىص مشارق األرض ومغاربها.
ُ
ُ
• الكزنين ُ :
َ
قيرص وهو ملك الروم.
كزن كرسى وهو ملك الفرس وكزن
ٌ
• األمحر  :عبارة عن كزن قيرص ،ألن الغالب عندهم اكن اذلهب.
ٌ
• واألبيض  :عبارة عن كزن ِكرسى ،ألن الغالب عندهم اكن اجلوهر والفضة.
ْ
• بسنة  :السنة :اجلدب.
ٌ
ٌ
• ّ
صفة لسنة ُروي بابلاء وحبذفها -أي :جدب ّ
اعم يكون به اهلالك العام.
بعامة :
ٍ
• من سوى أنفسهم  :أي :من غريهم من الكفار.
• بيضتهم  :قيل ساحتهم وما حازوه من ابلالد ،وقيل معظمهم ومجاعتهم.
ً
ِّ
ر
عدوهم من الكفار.
• حىت يكون بعضهم يهلك بعضا  :أي :حىت يوجد ذلك منهم ،فعند ذلك يسلط عليهم
• األئمة املضلني  :أي :األمراء والعلماء والعباد اذلين يقتدي بهم انلاس.
• وإذا وقع عليهم السيف  :أي :وقعت الفتنة والقتال بينهم.
• لم يُرفع إىل يوم القيامة  :أي :تبىق الفتنة والقتال بينهم.
• يلحق ٌّ
يح من أميت  :اليح واحد األحياء ويه القبائل.
• باملرشكني  :أي :يزنلون معهم يف ديارهم.
• ٌ
فئام  :أي :مجااعت.
• خاتم انلبيني  :أي :آخر انلبيني.
• حىت يأيت أمر اهلل  :الظاهر أن املراد به :الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني.
ر
• تبارك ُ :
كمل وتعاظم وتقدس ،وال يقال إال هلل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

وقوع الرشك يف هذه األمة والرد ىلع من نىف ذلك.
ر
َ ر رُ َ
ٌ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم حيث أخرب بأخبار وقع مضمونها كما أخرب.
علم من أعالم نبوته صىل
َ ر رُ َ َْ َ َ ر
ُ
ُ
ّ
َ
كمال شفقته صىل اَّلل علي ِه وسلم بأمته حيث سأل ربه هلا ما فيه خريها وأعظمه اتلوحيد ،وختوف عليها ما يَضها وأعظمه الرشك.
حتذير األمة من االختالف وداعة الضالل.
ر
َ ر رُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم.
ختم انلبوة به صىل
البشارة بأن احلق ال يزول باللكية وببقاء طائفة عليه ال يَضها من خذهلا وال من خالفها.
بيان معجزة للنيب صىل اهلل عليه وسلم.
إباحة الغنائم للمسلمني.
حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته.
أن سبب هالك هذه األمة هو الزناع فيما بينهم.
بيان خطر األئمة املضلني واتلحذير منهم.
تكذيب لك من يدِع انلبوة بعد انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم.
حممد صىل اهلل عليه وسلم هو خاتم انلبيني.
استمرار احلق يف هذه األمة حىت يأيت أمر اهلل تعاىل.
إثبات صفة القول هلل تعاىل.
ً
حتريم اإلقامة بني ظهراين املرشكني ملن اكن مستطيعا لذلهاب بلالد أخرى يأمن فيها ىلع دينه.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ
ر
َ
ُ
فأحسنوا اذلِبة ،ويلحد أحدكم
فأحسنوا ال ِقتلة وإذا ذِبتم
إن اهلل كتب اإلحسان ىلع ُك يشء ،فإذا قتلتم
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُْ ْ
َُ
ريح ذبيحته
شفرته ول ِ

َ
َ
ً
فأحسنوا ال ِقتلة
مرفواع «:إن اهلل كتب اإلحسان ىلع لك يشء ،فإذا قتلتم
احلديث :عن شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
ِ
ِّ
َ ْ َ َ ُْ ْ
َُ
ُ
ريح ذبيحته».
وإذا ذحبتم
ِ
فأحسنوا اذلحبة ،ويلحد أحدكم شفرته ول ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املسلم مطالب بإحسان نيته ورسيرته ،ومطالب بإحسان طاعته وعبادته ،ومطالب بإحسان عمله وصنعته ،ومطالب

باإلحسان إىل انلاس واحليوان؛ بل وإىل اجلماد أيضا.

وال شك أن ذابح احليوان سيؤمله باذلبح ،وال بد من ذحبه لالنتفاع به ،إذا فاملقصود من ذلك هو تربية الرمحة والرأفة والشفقة

والرفق يف نفس املؤمن حىت ال يغفل عن تلك املعاين ولو اكن ذاحبا أو قاتال حبق ،وهو تنبيه ىلع أن اإلحسان إذا طلب يف

القتل واذلبح فطلبه يف غريه من األعمال آكد وأشد ،ومن اإلحسان حتديد السكني وإراحة احليوان.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :األربعني انلووية.

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

كتب  :أوجب.
ىلع لك يشء " :ىلع" هنا بمعىن "يف" أو "إىل".
قصاصا أو ً
ً
حدا.
فإذا قتلتم :
فأحسنوا ال ِقتلة  :بأن ختتاروا أسهل الطرق وأخفها وأرسعها زهوقا ،القتلة بكرس القاف.
وإذا ذحبتم  :ما حيل ذحبه من ابلهائم.
ِّ
فأحسنوا اذلحبة  :بأن ترفقوا بابلهيمة وبإحداد اآللة ،وتوجيهها القبلة والتسمية ،ونية اتلقرب بذحبها إىل اهلل.
ر
ويلُ ِحد  :بضم ايلاء ،من حد السكني ،وبفتحها من حد.
الشفرة  :السكينة العريضة.
ُ ْ
ريح  :بإحداد السكني وتعجيل إمرارها وغري ذلك.
لِ ِ
ذبيحته  :مذبوحته.

.1

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

األمر باإلحسان وهو يف لك يشء حبسبه ،فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة وابلاطنة :اإلتيان بها ىلع وجه كمال واجباتها ،فهذا القدر
من اإلحسان فيها واجب ،وأما اإلحسان بإكمال مستحباتها فمستحب.واإلحسان يف ترك املحرمات :االنتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها،
وهذا القدر منه واجب ،واإلحسان يف الصرب ىلع املقدورات ،الصرب عليها من غري تسخط ،وال جزع ،واإلحسان الواجب يف معاملة اخللق
ومعارشتهم :القيام بما أوجب اهلل من حقوقهم .واإلحسان الواجب يف والية اخللق :القيام فيهم بواجبات الوالية املرشوعة ،واإلحسان يف
قتل ما جيوز قتله من ادلواب :إزهاق نفسه ىلع أرسع الوجوه وأسهلها وأرجاها ،من غري زيادة يف اتلعذيب ،فإنه إيالم ال حاجة إيله.
رأفة اهلل ّ -
عز وجل -بالعباد ،وأنه كتب اإلحسان ىلع لك يشء.
ر َ َ
ْ َ َ
َ
َ
ّ
اإلحسان" وكتابة اهلل -تعاىل -نواعن :كتابة قدرية ،وكتابة رشعية.
اهلل -عز وجل -هل األمر وإيله احلكم ،لقوهل" :إِن اهلل كتب ِ
َ
َ َ َ َ ِّ َ
ر
َ
َ
اإلحسان ىلع ِلك يشء".
اإلحسان شامل يف لك يشء ،لك يشء يمكن فيه اإلحسان لقوهلِ " :إن اهلل كتب ِ
تقرب املعاين يف قوهل :إ َذا َقتَلتُ ْم ..إ َذا َذ َحبْتُمْ.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بَضب األمثال؛ ألن األمثلة ّ
ِ
ِ
وجوب إحسان ال ِقتلة؛ ألن هذا وصف للهيئة ال للفعل.
إحسان اذلحبة ،بأن نذحبها ىلع الوجه املرشوع.
ً
حتريم تعذيب احليوان اكختاذه غرضا وجتويعه وحبسه بال طعام وال رشاب.
كمال هذه الرشيعة واشتماهلا ىلع لك خري ،ومن ذلك رمحة احليوان والرفق باحليوان.
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املصادر واملراجع:

ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه.
رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.
فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1424 ،ـه2003 -م.
الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.
األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.
اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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إن إبراهيم ابين وإنه مات يف اثلدي ،وإن هل لظرئين تكمالن رضاعه يف اجلنة

ُ
رأيت أحدا اكن أرحم بال ِعيال من رسول اهلل -صىل اهلل عليه
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :ما
َُ ر
َ َ
وسلم ،»-قال« :اكن إبراهيم ُم ْسرتض ًعا هل يف َع َوايل املدينة ،فاكن ينطلق وحنن معه ،فيدخل ابليت وإنه يلدخن ،واكن
ْ ًَْ
ِظْئه قينا ،فيأخذه فيُقبِّله ،ثم يرجع».
ُ
قال عمرو :فلما تويف إبراهيم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن إبراهيم ابين ،وإنه مات يف اثلردي ،وإن هل
ْ
ُ
لظْئين تك ِمالن رضاعه يف اجلنة».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أنه ما رأى أحدا اكن أرحم بال ِعيال واألطفال الصغار من رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-واكن إبراهيم ابن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ترضعه مرضعة يف قرى عند املدينة ،فاكن -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
يذهب وبعض الصحابة معه لزيوره ،فيدخل ابليت فيجد ابليت يدخن؛ وذلك ألن زوج مرضعته اكن حدادا ،فاكن انليب -
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -يأخذ إبراهيم فيُقبِّله ثم يرجع ،فلما تويف إبراهيم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إن إبراهيم
ابين ،وإنه مات وهو يف سن الرضاع ،وإن هل مرضعتني تتمان رضاعه يف اجلنة حىت يتم السنتني؛ وذلك ألن إبراهيم تويف وهل

ستة عرش شهرا أو سبعة عرش شهرا ،فرتض عانه بقية السنتني فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن ،وهذا كرامة هل وألبيه -صىل

اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > أوالده صىل اهلل عليه وسلم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز  -الكسب من عمل ايلد  -الرضاعة  -ايلوم اآلخر.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
َ
• ُم ْسرت َضعا  :هل مرضعة.
• َع َوايل املدينة  :القرى اليت عند املدينة.
ْ
الظْئ  :يه اليت ترضع ودل غريها ،وزوجها ظْئ ذللك الرضيع ،فلفظة الظْئ تقع ىلع األنَث واذلكر.
• ِ
ًَْ َ ر ً
حدادا.
• قينا :
فوائد احلديث:

 .1بيان كريم خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته للعيال والضعفاء ،وفيه فضيلة رمحة العيال واألطفال وتقبيلهم.
 .2جواز أن ترضع املرأة ودل غريها.
 .3بيان فضيلة إبراهيم ابن انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .4وجود اجلنة وأنها خملوقة اآلن.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة:
األوىل1419 ،ه1998 ،م.
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َ َ ً
ََْ َ ََْ َ َ ْ
َ
ََْ َ
َ
إن ثالثة من بين إرسائيل :أبرص وأقرع وأعَم ،فأراد اهلل أن يبتلِيهم ،فبعث إيلهم ملاك

ّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-يقول" :إن ثالثة من بين إرسائيل:
أبرص وأقرع وأعىم ،فأراد اهلل أن يَبْتَليَهم ،فبعث إيلهم ملَ ًاك ،فأَت األبرص؛ فقالُّ :
أي يشء أحب إيلك؟
ِ
َ
قال :لون حسن ،وجدل حسن ،ويذهب عين اذلي قد ق ِذ َرين ر
انلاس به.
ً
ً
ً
ً
ََ
ُ ْ
قال :فمسحه فذهب عنه قذ ُره ،فأع ِط َي لونا حسنا وجدلا حسنا.
قال :فأي املال أحب إيلك؟
ُ ْ
ُ َ
َ
َ
قال :اإلبل أو ابلقر -شك إسحاق .-فأعطي ناقة عرشاء ،وقال :بارك اهلل لك فيها.

قال :فأَت األقرع؛ فقال :أي يشء أحب إيلك؟
ُ
ً
ً
َ
ْ
قال شعر حسن ،ويذهب عين اذلي قد ق ِذ َرين انلاس به .فمسحه فذهب عنه ،وأع ِط َي شعرا حسنا.

فقال :أي املال أحب إيلك؟
ً
ُ ْ
قال :ابلقر أو اإلبل .فأع ِط َي بقرة حامال ،قال :بارك اهلل لك فيها.
ر
فأَت األعىم؛ فقال :أي يشء أحب إيلك؟ قال :أن يَ ُر رد اهلل ر
إيل برصي فأبرص به انلاس .فمسحه فرد اهلل إيله برصه.

قال :فأي املال أحب إيلك؟
قال :الغنَم ،فأُ ْعطي شاة ً
وادلا.
ِ
َر
ُْ
فأن ِت َج هذان ،وودل هذا ،فاكن هلذا وا ٍد ِمن اإلبل ،وهلذا وا ٍد ِمن ابلقر ،وهلذا وا ٍد من الغنم.

حلبال يف سفري ،فال بلوغ يل ايلوم إال
قال :ثم إنه أَت األبرص يف صورته وهيئته ،فقال :رجل مسكني قد انقطعت يب ا ِ
ََ رُ
باهلل ثم بك ،أسألك باذلي أعطاك اللون احلسن واجلدل احلسن واملال بعريا أتبَلغ به يف سفري.

فقال :احلقوق كثرية.
َْ َ
ُ
ً
فقال :كأين أعرفك ،ألم تكن أبرص يقذرك انلاس ،فقريا فأعطاك اهلل املال؟
ً
اكبر.
فقال :إنما ورثت
هذا املال اكبرا عن ٍ
ً
ر
فقال :إن كنت اكذبا فصريك اهلل إىل ما كنت.
َ
ر
ر
وأَت األقرع يف صورته فقال هل مثل ما قال هلذا ،ورد عليه مثل ما رد عليه هذا.
فقال :إن كنت اكذبا ً ّ
فصريك اهلل إىل ما كنت.

حلبال يف سفري ،فال بالغ يل ايلوم إال
قال :وأَت األعىم يف صورته ،فقال :رجل مسكني وابن سبيل قد انقطعت يب ا ِ
ََ رُ
ر
باهلل ثم بك ،أسألك باذلي رد عليك برصك شاة أتبَلغ بها يف سفري.
َ
ُ ْ
َ ْ
ْ
ْ
ْ
ر
فرد اهلل ر
إيل برصي ،فخذ ما ِشئت ودع ما ِشئت ،فواهلل ال أج َه ُدك ايلوم بيشء أخذته هلل.
فقال :قد كنت أعىم
َْ ْ
ريض اهلل عنكَ ،
ك مالك؛ فإنما ابتُ ِليتُم؛ فقد ِ َ
وس ِخط ىلع صاحبيك".
فقال :أم ِس

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ٌّ
َ
ُخيْ ُ
رب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ثالثة من بين إرسائيل أ ِصيب لك منهم ب َعاه ٍة يف اجلسم ،وفقر من املال ،وهم :أبرص :به
ِ

مرض ولون خمتلف يف جدله ،وأقرع :ذهب شعر رأسه أو بعضه ،وأعىم؛ فأراد اهلل أن خيتربهم ويمتحن إيمانهم وشكرهم؛
ً
فأرسل إيلهم ملاك يف صورة إنسان.
ر
ّ
أحب إيلك؟ قال :لون حسن وجدل
فأَت امللك إىل األبرص ،وقدم األبرص ألن داءه أقبح وأشنع وأعظم ،فقال هل :أي يشء
حسن ،وأن يذهب عين ادلاء اذلي قد تباعد عين انلاس بسببه ،ولم يقترص ىلع طلب اللون احلسن؛ ألن جدل الربص حيصل
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واعرهِ .قال :فأي املال أحب إيلك؟ قال :اإلبل أو قال ابلقر .شك
هل من اتلقلص والتشنج واخلشونة ما يزيد به قبح صاحبه
ِ
ً
الراوي هل سمع اإلبل أو ابلقر ،واملرجح اإلبل لكونه اقترص عليها يف قوهل :فأعطي ناقة حامال أَت عليها من محلها عرشة

أشهر من يوم أمحلها ،ويه من أنفس اإلبل ،وقال :بارك اهلل لك فيها .وقد استجيب داعؤه كما يف تتمة احلديث.
ّ
قال :فأَت األقرع فقالّ :
أحب إيلك؟ قال :شعر حسن ،ويذهب عين هذا القرع اذلي قد كرهين انلاس بسببه .قال:
أي يشء
ً
ً
فمسحه امللك ،إما حمل ادلاء فقط وهو األقرب ،أو مجيع بدنه تلعمه بركته؛ فذهب عنه القرع وأعطى شعرا حسنا ،قال امللك
ً
هلّ :
فأي املال أحب إيلك؟ قال :ابلقر .فأعطي بقرة حامال .وقال :بارك اهلل لك فيها .وقد استجيب داعؤه كما يف تتمة احلديث.
ُ
ّ
قال :فأَت األعىم فقالّ :
إيل برصي فأبرصبه انلاس ،قالّ :
أحب إيلك؟ قال :أن يرد اهلل ّ
فأمر يده ىلع عينيه ،وحيتمل
أي يشء
ّ
ىلع مجيع بدنه ،واألول أقرب كما تقدم ،فرد اهلل إيله برصه .قال :فأي املال أحب إيلك؟ قال :الغنم .فأعطي شاة ذات ودل ،وقيل
ً
حامال ،فتوىل صاحبا اإلبل وابلقر والدتها ،وكذلك صاحب الغنم.
ٌ
ميلء من اإلبل ،وهلذا واد من ابلقر ،وهلذا واد من الغنم.
فاكن هلذا واد
ً
قال :ثم إن امللك أَت األبرص متصورا يف صورته اليت اكن عليها ،وهيئته من رذالة امللبس وحنوها ،فجاءه بعد أن صار معاَف
ً
غنيا يف الصورة اليت قد جاءه فيها أول مرة ،فقال :رجل مسكني حمتاج ،قد انقطعت يب األسباب والوسائل يف طلب الرزق يف
سفري؛ فال وصول يل للماكن اذلي أريده ايلوم إال باهلل ثم بك لكونك مظهرا ً للخري ًّ
غنيا ،وهذا من امللك من املعاريض اليت
ً
يقصد بها اتلوصل إىل إفهام املقصود من غري أن يراد حقيقتها .وقال :أقسم عليك مستعطفا بـاذلي أعطاك اللون احلسن
ً
ً
واحدا أكتيف به يف سفري .فقال األبرص :احلقوق كثرية ر
يلع ،فال يوجد
واجلدل احلسن واملال بعد االبتالء بالفقر واملرض بعريا
فاضل عن احلاجة ألعطيك إياه فانظر غريي .فقال امللك :كأين أعرفك ،ألم تكن أبرص يكرهك انلاس؛ فعافاك اهلل ،فقريا

فأعطاك اهلل -عز وجل -املال؟ فقال :إنما ورثت هذا املال عن أيب وجدي .وحاصله إنكار تلك احلال السيئة ودعوى أنه نشأ
يف تلك األحوال احلسنة ،فِه غري متجددة عليه ،وهذا من إنكار انلعم وكفر املنعم ،محله عليه ابلخل .فقال امللك :إن كنت
اكذبا ً يف دعواك ر
فصريك اهلل وردك إىل احلالة اليت كنت عليها.

قال :وأَت األقرع يف صورته اليت يقذرها انلاس وهيئته اليت حيقرونها لرثاثتها ،فإنه مع كونه أَت هل يف صورته وهيئته اليت أتاه
ً
عليها أوال وحصل هل منه ما حصل من الشفاء والغىن أنكر معرفته وجتاهل به وتفاخر عليه بأنه إنما جاءه املال من أبيه،
ّ
فضم إىل كذبه قبائح تنَبء عن أنه انتىه يف اللؤم واحلمق إىل َغية لم يصلها غريه .فقال هل امللك مثل ما قال لألبرص ورد
ً
ّ
األقرع عليه مثل ما رد األبرص .فقال امللك :إن كنت اكذبا فصريك اهلل إىل ما كنت عليه من القرع والفقر.
ً
قال :وأَت األعىم متشالك يف صورة آديم أعىم ويف هيئته األوىل ،فقال امللك :رجل مسكني وابن سبيل -أي :مسافر -انقطعت
ّ
ً
يب احلبال يف سفري فال بالغ يل ايلوم إال باهلل ثم بك ،أسألك باذلي رد عليك برصك شاة أتبلغ -أي :أكتيف -بها يف سفري.
ً
ّ
فرد اهلل ّ
إيل برصي فخذ ما شئت من
فقال ذلك الرجل متذكرا نعم اهلل -تعاىل -عليه وحسن حاهل بعد بؤسه :قد كنت أعىم
ّ
املال ودع ما شئت منه ،فواهلل ال أشق عليك ايلوم يف رد يشء أخذته ،فقال امللك :أمسك مالك فإنما امتحنتم واعملكم
ً
املخترب؛ يلرتتب ىلع عملكم أثره ،إذ اجلزاء إنما جعله اهلل مرتبا ىلع ما يبدو يف اعلم الشهادة
اهلل العالم جبميع األمور معاملة
ِ
ال ىلع ما سبق يف علمه ،فقد ريض عنك وسخط ىلع صاحبيك األبرص واألقرع.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
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ً

• بين إرسائيل  :هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل -عليهم السالم ،-أي من يرجع نسبه إيله ،وإرسائيل لقب يعقوب -عليه
السالم.-
َُ
ْ
ُْ
ُ ْ
ً
ّ
• أبرص  :الربص مرض مع ٍد مزمن يظهر ىلع شلك بقع بيضاء يف اجلسد ،يؤذي اجلهاز العصيب ،أو هو مرض حي ِدث يف اجلسم قِرشا أبيض،
ًّ
ً
مؤملـا.
وي ُ َسبِّب َحاك
َ
ُْ َ
• أقرع  :هو من زال شعر رأسه أو بعضه ،ويطلق عليه أيضا األصلع.
َْ
• أن يبتليهم  :خيتَ ِربهم بنعمته.
• قذرين انلاس  :كره انلاس بسببه رؤياي والقرب مين.
• فذهب عنه قذره  :أيُ :ش ِ َ
يف من برصه.
َ
• ُعرشاء  :انلاقة احلامل اليت أَت ىلع محلها عرشة أشهر أو ثمانية.
ً
َ
ُ
• َوادلا  :ذات ودل يف بطنها أو اليت عرف منها كرثة الودل وانلِّتاج.
ر
ر َ
ْ
انلاقة وصاحب ابلقرة نتاجهما وتويلدهما وإصالحهما.
• أنتج  :توىل صاحب
• انقطعت يب احلِبال  :األسباب اليت أطلب بها الرزق.
• أتبلغ به ّ :
أتوصل به إىل ابلدل اذلي أريده.
ً
ْ
• اكبرا عن اكبر َ :و ِرثتُه من أيب وأجدادي.
• بالغ  :كفاية ّ
أتوصل بها إىل ابلدل اذلي أريده.
ر
• صريك اهلل إىل ما كنت  :ردك إىل حالك األوىل برجوع العاهة إيلك.
ً
• ملاك  :واحد املالئكة ،وهم اعلم غييب ،خلقهم اهلل من نور ،وجعلهم قائمني بطاعة اهلل ،ال يأكلون ،وال يرشبون ،يسبحون الليل وانلهار ال
يفرتون ،هلم أشاكل وأعمال ووظائف مذكورة يف الكتاب والسنة ،واإليمان بهم أحد أراكن اإليمان الستة.
ّ
• يف صورته وهيئته  :الصورة يف اجلسم ،واهليئة يف الشلك واللباس ،وهذا هو الفرق بينهما.
• ابن السبيل  :أي :مسافر ،سِم بذلك ملالزمته للطريق.
• ال أجهدك  :أي ال أشق عليك يف رد ما أخذت.

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

وجوب شكر نعمة اهلل -تعاىل -يف املال وأداء حق اهلل -عز وجل -فيه.
َ َ ْ ُ ُ ْ ر ِّ َ ْ َ ْ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
ري فِتنة و ِإيلنا ترجعون).
أن اهلل -سبحانه -خيترب عباده بانلعم( ،ونبلوكم بِالرش واخل ِ
حتريم كفر انلعمة ومنع حق اهلل -تعاىل -يف املال.
جواز ذكر حال من مىض من األمم؛ يلتعظ به من سمعه.
مرشوعية قول :باهلل ثم بك ،فيكون العطف ب (ثم) ال بالواو يف مثل هذا اتلعبري.
إثبات معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اإلخبار بمثل هذه القصص.
نسبة انلعمة إىل اهلل شكر هلا وسبب بلقائها ،ونسبتها لغريه كفر بها وسبب لزواهلا.
إثبات املشيئة للمخلوق ولكنها تابعة ملشيئة اهلل وإرادته.
إثبات صفة الرضا هلل -تعاىل.-
إثبات صفة السخط هلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
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َََ
إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تفل يف رجل عمرو بن معاذ حني قطعت رجله ،فْبأ

َ
َََ
ر
ْ
احلديث :عن بريدة -ريض اهلل عنه -قال« :إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تفل يف ِرجل عمرو بن ُمعاذ ِحني
ُ ْ ْ ُ َ َ
فربأ».
ق ِطعت ِرجله،
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
ملا قطعت رجل عمرو بن معاذ -ريض اهلل عنه -بصق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيها من ريقه الطاهر ،فشيف وعويف بإذن
اهلل ،وهذه معجزة ظاهرة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ّ
ِم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن حبان.
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.

معاين املفردات:
ََ
• تفل  :بصق.
ُ
• بَرأ  :شيف وعويف.
فوائد احلديث:

 .1اإليمان بمعجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ُ
ُ
 .2من معجزاته -صىل اهلل عليه وسلم -أنه بصق يف رجل عمرو بن معاذ ملا قطعت فشيف بإذن اهلل.

املصادر واملراجع:

 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ البُسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين يلع بن بلبانالفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1408 ،ـه 1988 -م.
 سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. معرفة الصحابة ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،حتقيق :اعدل بن يوسف العزازي ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة :األوىل   1419ـه1998 -م.
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ُ َ ْ
َََْ ُ
إن اكنت األمة من إماء املدينة تلأخذ بيد انلِب-صىل اهلل عليه وسلم -فتنطلِق ب ِ ِه حيث شاءت

ْ َ ْ ََ ُ
ُ ُ
َ
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
بيد
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :إن اكنت األمة من إما ِء املدين ِة َتلأخذ ِ
ُ َ ْ
َ ْ
فتَن َط ِل ُق بِ ِه حيث شاءت.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث تواضع الرسول -عليه الصالة والسالم -وهو أرشف اخللق ،حيث اكنت األمة اململوكة من إماء املدينة تأيت إيله،
وتأخذ بيده ،وتذهب به حيث شاءت يلعينها يف حاجتها ،هذا وهو أرشف اخللق ،وال يقول أين تذهبني يب ،أو يقول :اذهيب
ً
إىل غريي ،بل اكن يذهب معها ويقيض حاجتها ،لكن مع هذا ما زاده اهلل -عز وجل -بذلك إال عزا ورفعة -صلوات اهلل

وسالمه عليه.-

تنبيه:

ليس املقصود بأخذ ايلد أن تكون مست يده –صىل اهلل عليه وسلم -يد األمة ،قال احلافظ :واملقصود من األخذ بايلد الزمه
وهو الرفق واالنقياد ،وقد اشتمل ىلع أنواع من املبالغة يف اتلواضع ذلكره املرأة دون الرجل ،واألمة دون احلرة ،وحيث عمم

بلفظ اإلماء أي أمة اكنت.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > تواضعه صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري .
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• األمة  :املرأة اململوكة خالف احلرة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

شدة تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -بوقوفه مع املرأة واألمة وَك من احتاجه.
بذل العون للك حمتاج ،وقضاء حاجات انلاس ،قرب ماكنه أو بعد.
ُ
أحد ما يريد ،ويقتدى به يف لك يشء.
بروز انليب –صىل اهلل عليه وسلم -للناس وقربه منهم ،حىت يأخذ لك ٍ
ً
عدم كرس نفس الصغري أو نهر السائل والفقري ،واالستجابة لطلبه ما لم يكن إثما.
حرصه –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع قضاء حاجات انلاس.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار ابن حزم.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ ً
ْ َََ ه َ
ََُْ َ ر
يِف وأنا نائم فاستيقظت وهو يف يده صلتا ،قال :من يمنعك مِين؟ قلت :اهلل -ثالثا-
إن هذا اخرتط
يلع س ِ

َ
َْ
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه :-أنه غزا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قِبَل جند ،فلما قفل رسول اهلل -صىل
َ َُ
َ
اهلل عليه وسلم -قفل معهم ،فأدركتهم القائِلة يف َوا ٍد كثري ال ِعضاه ،فزنل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وتفرق انلاس
ً
َ
ُّ َ
َْ
ي َ ْستَ ِظلون بالشجر ،ونزل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حتت َس ُم َرة فعلق بها سيفه َونِمنا نومة ،فإذا رسول اهلل -
ْ
َََْ ر َ
ييف وأنا نائم فاستيقظت وهو يف يده َصلتًا،
صىل اهلل عليه وسلم -يدعونا وإذا عنده أعرايب ،فقال« :إن هذا اخرتط يلع س ِ
ََْ َ
ُْ
قال :من يمن ُعك ِم ِّين؟ قلت :اهلل -ثالثا »-ولم يُعاقِبه وجلس ،متفق عليه.
ِّ َ
َ
َ َ َ َْ َ
ر
َََْ
الرق ِ
اع ،فإذا أتينا ىلع شجرة ظ ِليل ٍة ت َركناها لرسول
ات
ويف رواية قال جابر :كنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بذ ِ
َر
َ َْ ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فجاء ُ
معل ٌق بالشجرة فاخرت َطه،
رجل من املرشكني وسيف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ََ ُ
َ
َ
فقال :ختاف ِين؟ قال« :ال» ،فقال :فمن ي ْمنَ ُعك ِم ِّين ؟ قال« :اهلل».
َ
َ
ويف رواية أيب بكر اإلسماعييل يف «صحيحه» ،قال :من ي ْمنَ ُعك ِم ِّين؟ قال« :اهلل» ،قال :فسقط السيف ِمن يَد ِه ،فأخذ
َ
ََُْ َ
ك م ِّين ؟» ،فقالُ :
ك ْن َخ َ
آخ ٍذ ،فقال« :تشهد أن ال هلإ
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -السيف ،فقال « :من يمنع ِ
ري ِ
ُ
َ ِّ
َ
ُ
َُ ُ َ َ َ َ ر
َُ َ َ
إال اهلل َوأين رسول اهلل؟» قال :ال ،ولكين أ َاع ِه ُد َك أن ال أقاتِلك ،وال أكون مع قوم يقاتِلونك ،فخىل َسبيل ُه ،فأَت أصحابه،
ُ ُ ْ
انلاس.
عند خري ِ
فقال :جئتكم من ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث :خيرب جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أنه غزا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واكنت هذه الغزوة معروفة
عند أهل السري بعزوة ذات الرقاع ،ويف أثناء رجوعهم من غزوتهم نزل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف وقت الظهرية يف موضع

تكرث فيه أشجار الشوك ،وتفرق انلاس عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يبحثون عن أماكن يستظلون بها من حر الشمس،
ر
ونزل -عليه الصالة والسالم -حتت شجرة ظليلة يقال هلا :السمرة ،فعلق بها سيفه ،ثم نام ونام انلاس ،ثم تسلل إيلهم أعرايب،
ممن قاتلهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذه الغزوة ولم يشعروا به ،فأخذ سيف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع وجه

اخلفية ،فاستيقظ -عليه الصالة والسالم ،-فأخذ األعرايب السيف وصار يتقوى به ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهو
يقول" :من يمنعك مين إذا أردت قتلك؟ فرد عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -اهلل" ،فكررها ثالث مرات ،واملعىن :أن اهلل

تعاىل سيحمينا منك ،فقاهلا -عليه الصالة والسالم ،-وهو الواثق باهلل ،املتوَك عليه ،املتيقن لوعده ،فسقط السيف من يد

الاكفر ،فأخذه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل -عليه الصالة والسالم" :-من يمنعك مين؟" أي :إذا أردت قتلك،
ْ
(كن خري آخذ) ،واملراد به العفو والصفح ومقابل السيئة باحلسنة.
فرد الاكفر بقوهل:
فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-تشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل) فقال :ال ،لكنه اعهد انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بعدم مقاتلته وال يكون مع قوم يقاتلونه ،فخىل -عليه الصالة والسالم -سبيله ،فعاد هذا الرجل إىل أصحابه ،فقال:
ً
(جئتكم من عند خري انلاس) ،واألمر ىلع ما قاهل هذا الاكفر ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أفضل انلاس خلقا ،ويكيف
ذلك تزكية اهلل هل بقوهل( :وإنك لعىل خلق عظيم).

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > عفوه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
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َجنْد  :ر
انلجد يف اللغة :ما ارتفع من األرض ،واملراد به هنا :ما دون احلجاز.
ََ
قفل  :رجع من سفره.
َ َ
القائِلة  :وقت القيلولة ،ويه :انلوم يف الظهرية.
ال ِع َضاه  :الشجر اذلي هل شوك.
ر ْ
ر
الطلح ،ويه ال ِعظام من شجر ال ِع َضاه.
الس ُم َرة  :الشجرة من
َ ّ
ْ ََ
اخرتط  :سله ،وهو يف يده.
ُ ً
َ
ْ
َ
َصلتًا َ :م ْسلوال ُمنَتاع من غمده أو ِجرابه برفق.
َ
لعصب املسلمني ُ
الرقاَع ُ :سميت بذلكَ :
ذات ِّ
أرجلهم باخل َِرق.
َ َ
ِّ
ظ ِليل ٍة  :كثرية الظل.
َ
ُ
ك ْن َخ َ
آخ ٍذ  :بأن تعفو وتصفح وتقابل السيئة باحلسنة.
ري ِ
َ ر
خ َىل سبيله َ :م رن عليه وأطلقه.
َ
َ
ْ
َ َ َ
خ ر
األ ْع َراب  :من َ
الغيْث ومنابت الإلك َ
احد أع َر ِايب.
اصة يتتبعون أماكن
الع َرب ساكن ابلا ِدية
الو ِ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

شجاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وثبات قلبه أمام املخاطر ،وثقته باهلل -تعاىل -وصدق تولكه عليه وحسن االتلجاء إيله.
أثر اتلوَك ىلع اهلل -تعاىل -يف اخلالص من الشدائد.
ُ ُ
ُْ
وبع ِد نظره يف األمور ،وحسن معاجلته للنفوس جللبها إىل احلق.
عفو انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكرم خلقه ،وعدم انتقامه نلفسه،
ً
اخلروج للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-؛ امتثاال ألمر اهلل -تعاىل.-
جواز تفرق العسكر يف الزنول وعند انلوم ما لم خيافوا من أمر.
حراسة اإلمام يف القائلة والليل من الواجب ىلع انلاس ،وأن تضييعه من املنكر واخلطأ.
حسن اتلوَك ىلع اهلل -تعاىل.-
محاية اهلل -تعاىل -نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم.-
ُّ
جواز إخبار األصحاب بما حيدث معه ،وأن ذلك ال يُعد من الرياء.
جواز تعليق السالح إذا ائتمن عليه.
رسعة استجابة الصحابة ريض اهلل عنهم للرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-
مشاركة األمري والقائد اجلند يف القتال.
اإلشارة إىل استحباب تثليث لفظ اجلاللة حالة االستغاثة واالستعانة.
استحباب انلوم يف وسط انلهار ،للراحة.
َ
فقر الصحابة -ريض اهلل عنهم -فقد خرجوا يف ِخفاف ال بديل هلم عنها.
إيثار الصحابة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-بالشجرة الظليلة.
حب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه للجهاد.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت –بدون تاريخ. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل 1430ه. -رشح صحيح ابلخارى البن بطال  -حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م.
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إنا كنا يوم اخلندق ُنفر فعرضت كدية شديدة ،فجاؤوا إىل انلِب صىل اهلل عليه وسلم فقالوا :هذه كدية
عرضت يف اخلندق .فقال« :أنا نازل»

َ َ ْ ُ ْ ٌ
فع َرضت كديَة شديدة ،فجاؤوا إىل انليب -صىل اهلل
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :إنا كنا يوم اخلندق حنفر
ُ ْ ٌ
َ ْ
ٌ
َ ْ
َ
َ
عليه وسلم -فقالوا :هذه كديَة َع َرضت يف اخلندق .فقال« :أنا نازل» ثم قام ،وبطنه معصوب حبج ٍر ،وبلثنا ثالثة أيام ال
َ
ْ َ
ً
َْ ْ
َْ َ َْ
نذوق ذواقا ،فأخذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال ِمع َول ،فَضب فعاد ك ِثيبًا أهيَل أو أهيَ َم ،فقلت :يا رسول اهلل ائذن يل
ُ
رأيت بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -شيئًا ما يف ذلك ٌ
صرب فعندك يشء؟ فقالت :عندي َشع ٌ
ري
إىل ابليت ،فقلت المرأيت:
ِ
ََ ٌ
ََ َ َ ََ
ت انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
الشعري حىت جعلنا اللح َم يف ُ ْ
والعجنيُ
الرب َمة ،ثم جئْ ُ
ُ
ت
وعناق،
ِ
فذحبت العناق وطحن ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ُ
ََ
َْ
ْ َ
ْ
ك َ َ
والرب َمة بني األث ِايف قد اكدت تن ِض ُج ،فقلتُ :ط َعي ٌم يل فقم أنت يا رسول اهلل ورجل أو رجالن ،قال« :كم
رس،
قد ان
َ
ْ
َ
ر ُّ
َُْ
ٌ
ٌ
ور حىت آيت» فقال« :قوموا» ،فقام املهاجرون
زن ِع الربمة ،وال اخلزب من اتلن ِ
هو»؟ فذكرت هل ،فقال« :كثري طيب قل هلا ال ت ِ
ْ
واألنصار ،فدخلت عليها فقلتَ :وحيَك قد جاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واملهاجرون واألنصار ومن معهم! قالت:
َ َ
َُ
وخي ِّم ُر ُ ْ
واتل ُّن َ
الرب َم َة ر
ور إذا
هل سألك؟ قلت :نعم ،قال« :ادخلوا وال ت َضاغ ُطوا» فجعل يكرس اخلزب ،وجيعل عليه اللحم،
ُ
َْ ُ
َْ ُ
َْ
َ
ويغ ِرف حىت ش ِب ُعوا ،وبيق منه ،فقالِ « :لُك هذا وأه ِدي ،فإن
زنع ،فلم يزل يكرس
أخذ منه ،ويقرب إىل أصحابه ثم ي ِ
ََ َ ٌ
اعة».
انلاس أصابتهم جم
ْ ََْ
َ
َْ َ َ
ُ
ً
َ
ويف رواية قال جابر :ملا حفر اخلندق رأيت بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -مخصا ،فانكفأت إىل امرأيت ،فقلت :هل
ً
عندك يشء؟ فإين رأيت برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ َ -
شديدا ،فأخرجت إيل ِج َرابًا فيه صاع من شعري ،ونلا
مخ ًصا
َ
َ
وق رط ْعتُ َها يف بُ ْر َمت َها ،ثم َو ريلْ ُ
ت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
اج ٌن فذحبتها ،وطحنت الشعري ،ففرغت إىل فرايغ،
ِ
بهيمة د ِ
َ َ ُ
ار ْرته ،فقلت :يا رسول اهلل ،ذحبنا
وسلم -فقالت :ال تفضحين برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ومن معه ،فجئته فس
ً
صااع من شعري ،فتعال أنت ونفر معك ،فصاح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :يا أهل
بهيمة نلا ،وطحنت
ُ ًْ َ
َْ َ ر
ُ
َ
َ
ر
َ
ُ
ْ
ً
جابرا قد صنع سؤرا فحيهال بكم» فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تزنلن برم ِتكم وال خت ِزبن
اخلندق :إن
َ
َعجينَ ُ
كم حىت أ ِِجء» فجئت وجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقدم انلاس ،حىت جئت امرأيت ،فقالت :بك وبك!
ِ
َ ًَ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
فقلت :قد فعلت اذلي قلت .فأخرجت عجينا ،فبسق فيه وبارك ،ثم عمد إىل برم ِتنا فبصق وبارك ،ثم قال« :ادِع خ ِابزة
َ ْ
زب معك ،واقْ َديح من بُ ْر َمت ُ
خ ْ
كم ،وال تزنلوها» وهم ألف ،فأقسم باهلل ألكلوا حىت تركوه واحنرفوا ،وإن بُ ْر َمتَنَا َتل ِغ ُّط
ِ
ِ
فلت ِ
َ ََ ُ ْ
خَُ
زب كما هو.
كما يه ،وإن ع ِجيننا يل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حىك جابر -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا يوم اخلندق حيفرون حول املدينة خندقا حيول بينهم وبني األعداء ،فظهرت قطعة
شديدة صلبة يف عرض األرض ،ال يعمل فيها الفأس ،فشكوا لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صعوبتها ،فزنل رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -اخلندق وبطنه مربوط حبجر من شدة اجلوع ،فأخذ املعول وهو قطعة من حديد ينقر بها اجلبال فَضبه
ً
ً
ناعما.
بها فانقلب احلجر وصار رمال
قال جابر :فذهبت إىل بييت فقلت لزوِج هل عندنا يشء من الطعام؟ وأخربها حبال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اليت

اكن عليها من أثر اجلوع ،فأخرجت زوجه واعء من جدل فيه شعري ،واكنت هلم عناق -ويه ودل املعز أول ما تضعه أمه -قد

ألفت ابليت ،فذحبتها وطحنت الشعري وجعلت اللحم يف القدر اذلي من احلجر ،وذهب جابر إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ً
ً
يسريا ال يكيف لك من معه ،وطلب منه أن يأتيه هو وبعض أصحابه ،فنادى رسول اهلل -
فأخربه رسا بأنه قد صنع هل طعاما
ً
ً
صىل اهلل عليه وسلم :-يا أهل اخلندق إن جابرا صنع طعاما فأرسعوا إيله .ثم ذ هب رسول اهلل إىل بيت جابر وطلب العجني
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فبصق فيه ،وكذلك بصق يف القدر ،وداع بالربكة فيهما ،وهذا من خصائصه وبركته -صىل اهلل عليه وسلم ،-وطلب منهم أن

يدعو من يساعد زوج جابر يف صنع الطعام ،وجاء القوم فأكلوا ثم انرصفوا والطعام باق ىلع ما هو عليه ،القدر يغيل والعجني

خيزب كأنه لم ينقص منه يشء.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

كدية  :قطعة غليظة صلبة من األرض ال يعمل فيها الفأس.
معصوب حبجر  :يربط ىلع بطنه حبجر من شدة اجلوع.
املعول  :املسحاة.
كثيبا أهيل أو أهيم  :أصله تل الرمل انلاعم.
عناق  :األنَث من املعز.
ً
الربمة  :القدر مطلقا ويف األصل القدر املتخذ من احلجر.
األثايف  :األحجار اليت يكون عليها القدر.
اتلنور  :هو اذلي خيزب فيه.
وال تضاغطوا  :ال تزامحوا.
خيمر  :يغطي.
مخصا  :اخلمص اجلوع.
فانكفأت  :انقلبت ورجعت.
جرابا  :هو واعء من جدل.
بهيمة داجن  :يه ودل املعز اليت ألفت ابليت.
صااع من شعري  :إناء يكال به وهو أربعة أمداد من مد انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
سؤرا  :الطعام اذلي يدىع انلاس إيله.
فبسق  :بصق ويقال :بزق.
عمد  :قصد.
احنرفوا  :انرصفوا.
اقديح  :اغريف.
تغط  :يُسمع لغليانها صوت.
حيهال  :تعالوا.
بك وبك  :أي :خاصمته وسبته ألن الطعام ال يكفيهم.

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

احلث ىلع اتلعاون يف العمل اذلي يعود بانلفع ىلع املسلمني.
حب الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يعم اخلري مجيع أصحابه ،وهذا ينِم روح اجلماعة والوحدة.
ال ينبيغ للمقاتل أن يغادر ماكنه وموقعه إال بإذن من األمري.
معجزة تكثري الطعام لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
استحباب اهلدية وِباصة أيام احلاجة واملجاعة.
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املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
الاكشف عن حقائق السنن ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبداهلل الطييب ،حتقيق :عبداملجيد هنداوي ،انلارش :مكتبة مصطىف ابلاز ،ط 1اعم
1417ه.
تهذيب اللغة ،تأيلف :حممد بن أمحد األزهري اهلروي ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،ط 1اعم 2001م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان حممد القاري ،انلارش :دار الفكر ،ط 1اعم 1422ه.
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ٌ
َ ه ُ
لك ،سبعت لنسايئ
ك هوان ،إن
شئت سبعت لك ،وإن سبعت ِ
ِ
إنه ليس بك ىلع أهلِ ِ

أم َسلَ َمة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ر
احلديث :عن ر
لما ر
تزوجها أقام عندها ثالثا ،وقال« :إنه
ْ
ََ ٌ ْ
َْ
ت لكَ ،س رب ْع ُ
وإن َس رب ْع ُ
إن شئْ َ ر ْ ُ
ت ِل ِنسايئ».
لك،
ليس بِ ِك ىلع أه ِل ِك هوان،
ِ
ت س بع ت ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

تذكر أم سلمة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا تزوجها ر
خريها ،بني أن يقيم عندها سبع يلال ،ثم يقيم عند
لك واحدة من نسائه كذلك ،وإن شاءت اكتفت باثلالث ،ودار ىلع نسائه لك واحدة يف يللتها فقط ،وقبل أن خيريها قال هلا -

تمهيدا للعذر من االقتصار ىلع اتلثليث( : -إنه ليس بك ىلع أهلك هوان) أي ليس بك يشء من احلقارة وانلقص عندي،
بل أنت عندي عزيزة َغيلة ،فإذا قسمت بعد اثلالث فليس هذا نلقص فيك ،ولكن ألن هذا هو احلق.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > عدهل صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• َإنه ليس بك  :أي ال يتعلق بك ،وال يقع بك.
ْ
• أه ِلك  :يعين باألهل هنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن لك واحد من الزوجني أهل لصاحبه.
َ
• ه َوان  :اهلوان :احلقارة واذلل والضعف ،أي :ليس بك يشء من هذا عندي ،وهذا تمهيد للعذر من االقتصار ىلع اتلثليث هلا.
ر ُ َ
يلال ،فأمكثها عندك ،ثم أسبع لنسايئ.
• سبعت لك  :من التسبيع ،أي :إن شئت بت عندك سبع ٍ
فوائد احلديث:
.1

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

ُ
أن العدل بني الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن دون األخرى ظلم؛ فيجب ىلع الرجل العدل ما أمكنه ،وأما ما ليس يف طوقه ،فال حرج
عليه فيه.
أن الزوج خيري الزوجة اجلديدة اثليب بعد اثلالث ،فإن شاءت أقام عندها سبعا ،ثم أقام عند لك واحدة من نسائه سبعا ،وإن شاءت اكتفت
باثلالث ،ودار ىلع نسائه لك واحدة يف يللتها فقط.
إباحة اإلقامة عند العروس اجلديدة أكرث من يللة عند أول دخول الزوج بها :من احلفاوة بها ،وإلكرام مقدمها ،وإيناسها ،يف املسكن اجلديد،
وإشعارها بالرغبة فيها.
اتلنبيه ىلع العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته ،وإيناس وحدته ،ومباسطته يف الالكم.
حسن مالطفة الزوجة بالالكم اللني.
اتلمهيد واتلوطئة ملا سيفعله اإلنسان ،أو يقوهل لصاحبه ،مما خيىش أن يتوهم منه نفرة منه ،أو عدم رغبة فيه.
استحباب الرصاحة مع من تعامله ،فتخربه بما هل من احلق ،وما عليه؛ يلكون ىلع بصرية ،ويعلم أن ما قلت هل هو حقه ،وما قسم اهلل هل.
الواجب ىلع اإلنسان أال حيايب ً
أحدا يف الواجب ،ولكن يبني عذره ،وأن مراده تطبيق األمر الواجب.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل ُ 1427 ،ـه 2006م
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية.الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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إين ألعلم إذا كنت عين راضية ،وإذا كنت يلع غضىب

ِّ
ألعلم إذا كنت ِّ
ُ
عين
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إين
ِ
ً
ً
َْ
ر
ُ
راضية ،وإذا كنت ر َ ْ َ
فإنك تقولني :ال
كنت عين راضيةِ ،
يلع غضَب» .قالت :فقلتِ :من أين تعرف ذلك؟ فقال« :أما إذا ِ
ِ
َ
ْ
ِّ
ِّ
أه ُج ُر رإال َ
ورب إبراهيم» .قالتُ :
اسمك.
قلت :أجل واهلل يا رسول اهلل ،ما
قلت :ال
كنت يلع غضَبِ ،
ورب حممد ،وإذا ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قالت اعئشة -ريض اهلل عنها :-قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إين ألعلم مىت تكونني راضية عين ،ومىت تكونني
غضبانة يلع .فقالت هل :من أين تعرف ذلك؟ فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إذا كنت راضية عين فإنك تقولني :ال ورب حممد،
فتذكرين اسِم يف قسمك ،وإذا كنت غضبانة يلع من وجه من الوجوه ادلنيوية املتعلقة باملعارشة الزوجية قلت يف قسمك :ال

ورب إبراهيم ،فتعدلني عن اس ِم إىل اسم إبراهيم .قالت :نعم واهلل يا رسول اهلل ،ما أترك إال ذكر اسمك عن لساين مدة
غضيب ،ولكن املحبة ثابتة ً
دائما يف قليب.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• أجل  :نعم.
• أهجر  :أترك.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

حب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعائشة -ريض اهلل عنها ،-وماكنتها العايلة عنده ،وما اكن عليه -صىل اهلل عليه وسلم -من األدب الرفيع
واخللق العايل.
تأدب اعئشة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حىت يف ساعة الغضب.
يؤخذ منه استقراء الرجل حال املرأة من فعلها وقوهلا فيما يتعلق بامليل إيله وعدمه واحلكم بما تقتضيه القرائن يف ذلك.
يف اختيار اعئشة ذكر إبراهيم -عليه الصالة والسالم -دون غريه من األنبياء داللة ىلع مزيد فطنتها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أوىل
انلاس به كما نص عليه القرآن ،فلما لم يكن هلا بد من هجر االسم الرشيف أبدتله بمن هو ألصق به حىت ال خترج عن دائرة اتلعلق يف
اجلملة.
مغاضبة اعئشة للنيب -عليه الصالة والسالم -هو للغرية الىت عفا اهلل من أجلها عنها وعن النساء َف كثري من األحاكم.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
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ُ َ َ
َ
َ ْ
َ ه
ََ
َ
َ
َ
ٌّ
بكر -
اره أبو
َب قد ِشيب بما ٍء ،وعن
يمين ِه أعر ِايب َ ،وعن يس ِ
أن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِيت بِل ٍ
ٍ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ايب ،وقال :األَ ْي َم َن فَاأل ْي َمنَ
رِض اهلل عنه -فَ َِّش َب ،ثم أعطى األع َر ه
ِ
ِ

ُ
َ
َر
يت بلَ َنب قد ش َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
يب بماءٍ ،وعن يمين ِه
ِ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول ا ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َْ َ َْ
ايب ،وعن ي َ َساره أبو بكر -ريض اهلل عنه -فَ َرش َب ،ثم أ ْع َطى األ ْع َر ر
أ ْع َر ٌّ
ايب ،وقال« :األي َم َن فاألي َم َن».
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
أ ِيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بلنب قد خ ِل َط باملاء ،وىلع يمينه رجل من األعراب وىلع يساره أبو بكر ،فرشب انليب -صىل
ر
اهلل عليه وسلم -ثم أعطى األعرايب ،فأخذ اإلناء ورشب ،وأبو بكر أفضل من األعرايب؛ لكن فضله انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -عليه ألنه عن يمينه ،وقال :األيمن فاأليمن ،أي :قدموا وأعطوا األيمن فاأليمن.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
•ش َ
يب  :أي :خ ِل َط.
ِ

فوائد احلديث:

 .1تقديم األيمن يف الرشب وإن اكن األيرس أفضل منه.
 .2حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اتليامن يف لك أمره وشأنه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري ،ايلمامة ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة1407 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.
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َ
َ َ َ َ َ ْ َ ََّ َ
َ ه
َ َ
ام ٌة َس ْو َداءُ
أن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -دخل يوم فت ِح مكة وعليه عِم

َ
َ َ َ َ َ ْ َ َّ
َر
ك َة وعليه ع َم َ
ام ٌة َس ْو َد ُ
اء.
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل يوم فت ِح م
احلديث :عن
ِ
جابر -ريض اهلل عنه :-أن رسول ا ِ
ٍ
َ َ ِّ َ
َ ٌَ
ْ
ُ
ْ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه ِعمامة
ث -ريض اهلل عنه -قال :كأين أنظ ُر إىل
عن أيب
ٍ
رسول ا ِ
بن ح َري ٍ
ِ
سعيد عمرو ِ
َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ََْ ََْ َ َ ْ
سوداء ،قد أرىخ طرفيها بني ك ِتفي ِه.
َ
ٌ
َر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -خطب ر
انلاس ،وعليه ِعمامة سود ُ
اء.
يف رواية :أن رسول ا ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف حديث جابر أخرب -ريض اهلل عنه -أن انليب -عليه الصالة والسالم -دخل اعم الفتح وعليه( :عمامة سوداء) ففيه جواز

بلاس اثلياب السود ،ويف الرواية األخرى :خطب انلاس وعليه عمامة سوداء فيه جواز بلاس األسود ،وإن اكن األبيض أفضل

منه كما ثبت يف احلديث الصحيح" :خري ثيابكم ابلياض" ،وإنما لبس العمامة السوداء يف هذا احلديث بيانا للجواز.

وأما قول عمرو بن حريث يف احلديث اآلخر( :كأين أنظر إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه عمامة سوداء قد أرىخ

طرفيها بني كتفيه) ،فهو يدل ىلع جواز كون العمامة سوداء ومدالة بني الكتفني.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
أبو سعيد عمرو بن حريث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم بروايتيه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عمامة  :ما يُلف ىلع الرأس.
• أرىخ  :أنزل.
• خطب  :يف يوم اجلمعة وىلع املنرب.

فوائد احلديث:

 .1جواز لبس العمامة السوداء.
 .2استحباب إرخاء طرف العمامة بني الكتفني.
 .3اهتمام الصحابة -ريض اهلل عنهم -بنقل دقائق حياة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .4جواز دخول مكة بغري إحرام.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه.
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،ط ،2.دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه.
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ه َ ََ ً
َ
َ ه
َََه ُ
اب ثالثا
أن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يتنفس يف الِّش ِ

َ
ر َ ََ ً
َر
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يَتَنَ رف ُ
اب ثالثا.
الرش
يف
س
ن
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا رشب تنفس يف الرشاب ثالثا ،يرشب ثم يفصل اإلناء عن فمه ،ثم يرشب اثلانية ثم
يفصل اإلناء عن فمه ،ثم يرشب اثلاثلة ،وال يتنفس يف اإلناء.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يتنفس  :أي :خارج اإلناء.
فوائد احلديث:
.1

استحباب أخذ املاء ىلع ثالث جراعت ،وأن يتنفس بعد لك جرعة ،وأن جيعل تنفسه بعيدا عن إناء املاء.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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أستغفر لك انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم ،ولك ،ثم تال هذه اآلية {واستغفر ذلنبك وللمؤمنني
واملؤمنات}

َ ً
ُْ
ُ
ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن َ ْ
وأكلت معه خزبا وحل ْ ًما ،أو قال ث ِريدا،
رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
رسجس ،قال:
َْ َْ
َ َْْ ْ َْ َ
َ
ك َوللْ ُم ْؤمن َ
ُ
ني
فقلت هل :أستَغف َر لك انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم ،ولك ،ثم تال هذه اآلية {واستغ ِفر ِذلن ِب
قال
ِ ِِ
َ
ُ ْ
َ
ًُْ َ َْ
َ َْ
ُ ْ ُ َ َْ ََ ْ ُ
َ ُْ ْ َ
ُّ
ات} [حممد ]19 :قال :ثم درت خلفه فنظرت إىل خاتم انلبوة بني ك ِتفيه ،عند نا ِغض ك ِت ِفه اليرسى ،مجعا ،عليه
والمؤ ِمن ِ
ٌ ْ
ر
آيل ِل.
ِخيالن كأمثال اثل ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يقول الصحايب عبد اهلل بن رسجس ،أنه رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأكل معه ً
وحلما ،فسأهل تلميذه :هل استغفر
خزبا
لك انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال :نعم ،واستغفر لك أنت ً
أيضا وجلميع املؤمنني؛ ألن اهلل -تعاىل -أمره بذلك فقال:
َ ْ َْ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ ُْ ْ َ
ات} [حممد ]19 :ثم أخربه عبد اهلل بن رسجس أنه دار خلف انليب -صىل اهلل عليه
{واستغ ِفر ِذلن ِبك َولِلمؤ ِم ِنني َوالمؤ ِمن ِ
وسلم -فنظر إىل خاتم انلبوة بني كتفيه ،عند أىلع كتفه األيرس ،ىلع هيئة مجع الكف ،عليه عالمات بارزات ختالف لونها
لون سائر جسده -صىل اهلل عليه وسلم.-

وهذا ال خيالف رواية من وصف خاتم انلبوة بالشعرات املجتمعة ومن شبهها ببيض احلمامة ،فلك ذلك يمكن اجتماعه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َ ْ
رس ِجس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
َ
• ث ِريد  :طعام من خزب مفتوت وحلم ومرق.
• انلا ِغض  :أىلع الكتف ،وقيل هو العظم الرقيق اذلي ىلع طرفه ،وقيل ما يظهر منه عند اتلحرك.
ُ
• مجْ ًعا  :كجمع الكف وهو صورته بعد أن جتمع األصابع وتضمها.
• ِخيالن  :مجع خال وهو الشامة يف اجلسد ،ويه عالمة يف ابلدن خيالف لونها لون سائره.
اثلآيلل  :مجع :ثؤلول ،وهو احلبة اليت تظهر يف اجلدل اكحلمصة فما دونها.
•
ِ
• خاتم انلبوة  :بكرس اتلاء أي :فاعل اخلتم ،وهو االتمام وابللوغ إىل اآلخر ،وبفتحها بمعىن الطابع ،ومعناه اليشء اذلي هو ديلل ىلع أنه ال نيب
بعده.

فوائد احلديث:

 .1خاتم انلبوة اكن أىلع الكتف األيرس للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هيئة مجع الكف ،عليه عالمات بارزات ختالف لونها لون سائر جسده
صىل اهلل عليه وسلم.- .2عبد اهلل بن رسجس رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم وأكل معه واستغفر هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استغفر جلميع املؤمنني.
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املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد الرمحاين املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعةالسلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
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أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم ولك ،ثم تال هذه اآلية( :واستغفر ذلنبك
وللمؤمنني واملؤمنات)

احلديث :عن اعصم األحول ،عن عبد اهلل بن َ ْ
رس ِج َس -ريض اهلل عنه -قال :قلت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

 :يا رسول اهلل ،غفر اهلل لك ،قال« :ولك» .قال اعصم :فقلت هل :أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم
ولك ،ثم تال هذه اآلية{ :واستغفر ذلنبك وللمؤمنني واملؤمنات}.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب عبد اهلل بن رسجس -ريض اهلل عنه -أنه داع للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -باملغفرة ،فقابله انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
اعصم األحول َ
ٌ
عبد اهلل بن رسجس -ريض اهلل عنه -أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه
بادلاعء أيضا باملغفرة ،فسأل
َ َْْ ْ َْ َ
وسلم-؟ قال :نعم ،واستغفر لك أيضا ،ثم استدل ىلع ذلك بقول اهلل -تعاىل -نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم{ :-واستغ ِفر ِذلن ِبك
ُْ َ ُْ َ
ات} .
َولِلمؤ ِم ِنني َوالمؤ ِمن ِ

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :طلب العلم  -األلفة بني املسلمني  -انلصيحة  -ادلاعء
 صفات انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-راوي احلديث :عبد اهلل بن َ ْ
رس ِجس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم بدون زيادة "قلت لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم :يا رسول اهلل ،غفر اهلل لك ،قال« :ولك»" فرواها النسايئ.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• غفر  :املغفرة يه أن اهلل -تعاىل -يسرت العبد وال يطلع انلاس ىلع ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه ألنها مأخوذة من السرت والوقاية.
فوائد احلديث:
 .1استغفر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لعامة املسلمني ألنه أمر بذلك؛ فال يتخلف عن أداء ما أمر به ابلتة.
 .2بيان كرم خلق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقابل احلسنة بمثلها.
 .3جواز إطالق اآلية ىلع بعضها؛ لقول اعصم األحول :ثم تال هذه اآلية.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط :الرابعة عرش1407ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
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أقام انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -بني خيْب واملدينة ثالث يلال يبىن عليه بصفية
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :أقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني خيرب واملدينة ثالث يلال
ْ
ُ
ُْ
فدعوت املسلمني إىل ويلمته ،وما اكن فيها من خزب وال حلم ،وما اكن فيها إال أن أمر بالال باألن َط ِ
اع
يب َىن عليه بصفية،
َ
َ َ ْ
ر ْ
ْ
والسم َن ،فقال املسلمون :إحدى أمهات املؤمنني ،أو ما َملكت يمينه؟ قالوا :إن
فبُ ِس َطت ،فألىق عليها اتلمر واألقِ َط
ج َ
جبَ َها فِه إحدى أمهات املؤمنني ،وإن لم حيجبها فِه مما ملكت يمينه ،فلما ارحتل َو رطأَ هلا َخلْ َف ُهَ ،
وم رد احل َ
َح َ
اب.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر بني خيرب واملدينة ،وبيق ثالثة أيام بليايلها مع أم املؤمنني صفية -ريض اهلل عنها-
حني تزوجها ،فأقام -عليه الصالة والسالم -ويلمة هلا فأمر ً
أنسا -ريض اهلل عنه -أن يدعو انلاس إيلها يلأكلوا ،ولم يكن
فيها حلم وال خزب لقلة حال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ، -ولكن بسطت البسط من اجلدل فجعل فيها اتلمر واألقط
وحنو ذلك فأكل انلاس منها ،ثم إنهم تساءلوا فقالوا :إن جعل انليب -عليه الصالة والسالم -احلجاب ىلع صفية فِه من
أمهات املؤمنني ألن احلجاب فرض عليهن ،وإن لم حيجبها فِه جارية من اجلواري ،فلما رضب عليها احلجاب ووسع هلا يف

املركب خلفه أيقنوا أنها من أمهات املؤمنني.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،وهذا لفظ ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• خيرب  :اسم ملاكن فيه مزارع وبيوت وقالع لليهود يبعد عن املدينة حنو مائة ميل من جهة الشمال الغريب.
• يبىن عليه بصفية  :يُبىن ىلع صيغة املجهول من ابلناء ،وهو ادلخول بالزوجة ،واألصل فيه أن الرجل إذا تزوج امرأة بين عليها قبة يلدخل بها

فيها ،فيقال :بىن الرجل ىلع أهله.
باألنطاع  :واحدها نِ ْطع ،بفتح انلون وكرسها ،ومع الك اللغتني :فتح الطاء وسكونها ،وهو البساط من اجللود املدبوغة ،جيمع بعضها إىل بعض.
• َ
ر
• األقِط  :بفتح اهلمزة ،اللنب املطبوخ حىت يتبخر ماؤه ،ويغلظ ،ثم يعمل منه أقراص صغرية ،فتؤَك يلنة ويابسة.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

ر
ر
أن وقت الويلمة هو عند ابلناء بالزوجة ،وادلخول عليها؛ ألن هذه الفرتة يه املقصودة من انلاكح ،وما قبلها تمهيد هلا.
ً
ر
ً
مورسا فتكون بالشاتني واثلالث فأكرث قليال ،حسب حال
أن املرشوع هو ختفيف الويلمة ،وادلعوة إيلها ،واالستعداد هلا ،فإن اكن اإلنسان
َْ
ر
ِّ
املدعوين ،وإن اكن يف حالة سفر ،أو حالة عرسة فيكيف ما تيرس من الطعام والرشاب.
الزوج ،وقدر
ُّ
ر
ًّ
أن صنع الويلمة للزواج متأكد جدا؛ فالسفر واتلخفف من الزاد فيه لم يمنع من إعدادها ،واالجتماع هلا.
جواز ادلخول ىلع املرأة يف السفر ،وذلك ثلبوته من فعله -عليه الصالة والسالم.-
جواز اتلوكيل يف ادلعوة للويلمة.
اإلشارة إىل أنه ينبيغ أن ال يكون يف الوالئم إرساف وال تبذير لقوهل :فما اكن فيها من خزب وال حلم.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل-1427
 -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،بلدر ادلين العيين -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  -بدون تاريخ.
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ََْ ً
ه
صىل ىلع قْب بعد ما ُدف َِن ،فَ َك ه َ
ْب عليه أربعا
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-

َ ُ َ َ َ
ر
كرَ
رب
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما« :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع قرب بعد ما دفِن ،ف
َ ً
عليه أ ْر َبعا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

َْ
َ
قد ُجبل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع حماسن األخالق ،ومن ذلك ما اتصف به من الرمحة والرأفة ،فما يف ِق ُد أحدا من
أصحابه حىت يسأل عنه ،ويتفقد أحواهل.
ٌ
فقد سأل عن صاحب هذا القرب ،فأخربوه بوفاته ،فأحب أنهم أخربوه يلصيل عليه ،فإن صالته سكن للميت ،ونور يزيل
الظلمة اليت هو فيها ،فصىل ىلع قربه كما يصىل ىلع امليت احلارض.

صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع القرب ال يفهم منها صعوده ىلع القرب ،وإنما املعىن الوقوف جبانبه واستقباهل والصالة

عليه صالة اجلنازة.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اجلنائز
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع األمة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ّ
• صىل ىلع قرب  :أي ىلع صاحب قرب.
• بعد ما دفن  :أي بسااعت ألن الصالة اكنت صبيحة دفنه.
• َك ر َ
رب أربعا  :صىل عليه فقال :اهلل أكرب أربع مرات ،كما يفعل يف صالة اجلنازة ىلع امليت احلارض.
فوائد احلديث:

ِّ
 .1مرشوعية الصالة ىلع القرب ،وال يلتفت إىل من منعهَ ،لرده انلصوص بال حجة.
 .2أن صفة الصالة ىلع القرب ،مثل صفة الصالة ىلع امليت احلارض.
 .3ما اكن عليه -صىل اهلل عليه وسلم -من الرمحة والرأفة ،وتفقد الواحد من أصحابه ،مهما اكنت مزنتله.
 .4صالة اجلنازة جائزة يف املقربة؛ ألنها ليس فيها ركوع وال سجود ،وانلِه عن الصالة يف املقربة خمصص بالصالة ذات الركوع والسجود املعروفة.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. العمدة يف األحاكم ،لعبد الغين بن عبد الواحد بن يلع احلنبيل ،املحقق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1419 ،ـه1998 -م.
 تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه. تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم -دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،املؤلف :أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حققه :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبةالصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
 -فتاوى اللجنة ادلائمة ،رئاسة ابلحوث العلمية واإلفتاء.
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َْ ْ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا َص هىل َّ
فرج بني يديه ،حىت يبدو بياض إبطي ِه

احلديث :عن عبد اهلل بن مالك بن ُحبَيْنَ َة -ريض اهلل عنهم« :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا َص رىل ّ
فرج بني
ُ
ْ
َْ
يديه ،حىت يب ُد َو بياض ْإب َطي ِه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سجد يباعد عضديه عن جنبيه؛ تلنال ايلدان حظهما من االعتماد واالعتدال يف
السجود ،ومن شدة اتلفريج بينهما يظهر بياض إبطيه.

وهذا ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إماما أو منفردا ،أما املأموم اذلي يتأذى جاره باملجافاة؛ فال يرشع هل ذلك.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
ُ َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن مالك بن حبَيْنَة -ريض اهلل عنهم-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ّ
• إذا صىل  :إذا سجد.
• ّ
فرج  :باعد.
• بني يديه  :أيَ :ع ُضديه ،واملراد باعد بينهما وبني جنبيه.
• بياض إبطيه  :تثنية إبط ،وهو باطن املنكب ،وبياضهما أي :لون جدلهما من شدة املجافاة؛ وألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن ىلع
إبطيه شعر.

فوائد احلديث:

 .1استحباب هذه اهليئة يف السجود ،وَه مباعدة َع ُضديه عن جنبيه.
 .2يف املجافاة يف السجود ِح َ
كم وفوائد كثرية ،منها :إظهار النشاط والرغبة يف الصالة ،وأنه إذا اعتمد ىلع لك أعضاء السجود أخذ لك عضو حقه
من العبادة.
 .3أن اإلبط ليس بعورة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل.
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ََ
ر َ هُْ
الزيتون
ني و
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يف سفر ،فصىل العشاء اآل ِ
خرة ،فقرأ يف إحدى الركعتني بِاتل ِ
ً
ً
فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه

َ
َْ َ ْ َ
اآلخ َرة،
احلديث :عن الرباء بن اع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما« -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يف سفر ،فصىل العشاء ِ
ً
ً
اتلني َو ر
ِّ
الزيْتُون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه».
فقرأ يف إحدى الركعتني بِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قرأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسورة اتلني والزيتون يف الركعة األوىل يف صالة ال ِعشاء؛ ألنه اكن يف سفر ،والسفر يراىع فيه
ً
مسافرا ،فإنه لم يرتك ما يبعث ىلع اخلشوع
اتلخفيف والتسهيل؛ ملشقته وعنائه ،ومع كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
وإحضار القلب عند سماع القرآن ،وهو حتسني الصوت يف قراءة الصالة.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > سفره صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
ْ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :شمائل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اخلَلقية.
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• إحدى الركعتني  :يه األوىل كما رواه النسايئ.
• باتلني والزيتون  :سورة اتلني والزيتون.
ً
ً
• أحسن صوتا أو قراءة  :أو حيتمل أنها للشك من الراوي؛ فيكون احلسن إما يف الصوت أو القراءة ،وحيتمل أنها للتنويع ،أي :أحسن صوتا
وقراءة؛ فيكون احلسن يف لكيهما.

فوائد احلديث:

َُ
المف رصل يف صالة العشاء.
 .1جواز قراءة قصار
 .2أن األحسن ختفيف الصالة يف السفر ،ومرااعة حال املسافرين ،ولو اكن عند اإلمام رغبة يف اتلطويل.
 .3استحباب حتسني الصوت يف القراءة ،ومن ذلك القراءة يف الصالة؛ ألنه يبعث ىلع اخلشوع واحلضور.
 .4اجلهر يف صالة العشاء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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ً
عِّشا
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -بلث بمكة عِّش سنني يْنل عليه القرآن ،وباملدينة

ر
ْ ُ
ر
َ َ
َ
ر
عرش ِس ِنني ،يَزنل
انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -بلث بمكة
احلديث :عن اعئشة وابن عباس -ريض اهلل عنهم« :-أن
َ
ً
عرشا».
عليه القرآن ،وباملدينة

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أفاد هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقام بمكة بعد انلبوة عرش سنني ،وباملدينة عرش سنني أيضا ،وأن القرآن

اكن يزنل عليه خالل هذه املدة لكها ،وقد ثبت -يف غري هذا احلديث -أن مدة إقامته -صىل اهلل عليه وسلم -يف مكة بعد

نبوته ثالث عرشة سنة ،وجيمع بينهما بأنه بيق منها ثالث سنني مسترتا ،ثم حِم الويح بعد ذلك وتتابع ،فاذلين رووا العرش
كأنهم لم حيسبوا تلك السنوات اثلالث ،أو اقترصوا ىلع العرشة ً
جربا للكرس.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اهلجرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :بعثة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
َ َ
• ِبلث  :مكث وأقام.
فوائد احلديث:

 .1أقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بمكة واملدينة ثالثا وعرشين سنة يزنل عليه القرآن ،منها ثالث سنني يف مكة مسترتا.
ً
 .2نزل القرآن ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مفرقا خالل هذه املدة الطويلة ىلع حسب الوقائع واألحداث.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن الرياض. لسان العرب ،حممد بن مكرم بن ىلع ابن منظور األنصاري ،دار صادر – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة  1414 -ه. اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،عمر بن يلع بن أمحد ابن امللقن ،ت :دار الفالح للبحث العلِم وحتقيق الرتاث ،دار انلوادر ،دمشق – سوريا،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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أن امرأة اكن يف عقلها يشء ،فقالت :يا رسول اهلل إن يل إيلك حاجة ،فقال« :يا أم فالن انظري أي السكك
شئت ،حىت أقيض لك حاجتك»

َْ
ر
ر
ً
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه ،-أن امرأة اكن يف عقلها يشء ،فقالت :يا رسول اهلل إن يل إيلْك حاجة ،فقال« :يا
ر ِّ َ
ر ُ
َ
َ ْ
ُ
َ
َ
فخال معها يف بعض ُّ
َ
حاج ِتها.
الط ُرق ،حىت ف َرغت ِم ْن
حاجتَ ِك»
لك
ئت ،حىت
أقيض ِ
أم فالن انظري أي السكك ِش ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
ر
ً
أن امرأة اكن يف عقلها يشء من انلقص واخلفة ،قالت للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-يا رسول اهلل إن أريد منك حاجة ،فقال
هلا :يا ر
أم فالن انظري ر
َ
لك حاجتَك .فوقف معها يف طريق مسلوك يلقيض
أي طريق أردت أذهب معك إيله ،حىت
أقيض ِ
حاجتها ،ولم يكن ذلك من اخللوة باألجنبية فإن هذا اكن يف ممر انلاس ومشاهدتهم إياه وإياها ،لكن ال يسمعون الكمها،
وهو من تواضعه ورمحته بأمته -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األخالق.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
ِّ َ
السكك  :الطرق املسلوكة.
•
• خال  :انفرد بها يف خلوة يف الطريق.
• فرغت  :انتهت.
فوائد احلديث:

 .1يف هذه احلديث بيان بروزه -صىل اهلل عليه وسلم -للناس وقربه منهم يلصل أهل احلقوق إىل حقوقهم ،وهكذا ينبيغ لوالة األمور.
 .2بيان صربه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املشقة يف نفسه ملصلحة املسلمني وإجابته من سأهل حاجة.
 .3تواضعه -صىل اهلل عليه وسلم -بوقوفه مع املرأة الضعيفة.
 .4جواز أن خيلو الرجل باملرأة يف الطريق العام؛ ألن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال :انظري أي السكك شئت ،وذلك ألن اخللوة يف الطريق
ليست خلوة.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه. اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية – بريوت.
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أن أبا بكر دخل ىلع انلِب صىل اهلل عليه وسلم بعد وفاته ،فوضع فمه بني عينيه ،وضع يديه ىلع صدغيه،
وقال« :وانبياه ،واخلياله ،واصفياه»

ر
َ َ َ ُ ْ
َ َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-أن أبا بكر دخل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد وفاته ،ف َوضع ف َمه بَني
ْ َ
َ
َ
َْْ َ َ
ليالهَ ،و َ
ُ
اص ِف ري ُاه».
ووض َع يديْه ىلع ُصدغيه ،وقالَ « :وان ِب ري ُاهَ ،واخ
عينيه،

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

دخل أبو بكر الصديق ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد وفاته ،فوضع َف َمه بني َع َ
يين انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقبله،
َ
ووضع يديه ىلع ُص ْد َيغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهما جانبا الوجه من العني إىل األذن ،وقال « :ر
وانبياه ،واخلياله،
ر
َ
ويتوجع ملوت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويصفه بأنه اكن صديقه املخلص،
واص ِف رياه» ،أي :أنه اكن -ريض اهلل عنه -يتألم
ِّ
اذلي اكن حيبه أكرث من انلاس لكهم ،واكن يفضله ىلع لك أحد حىت ىلع نفسه.
ً
وهذا يسىم ُّ
مرتفعا ،كما يفعله النساء
انلدبة ،وإذا لم يكن يف القلب اعرتاض ىلع املصيبة وال جزع ،ولم يكن الصوت
َر
ورنة فهو جائز ،وهو اذلي فعله أبو بكر -ريض اهلل عنه.-
بصياح

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

ْ َ
• ُصدغيه  :جانيب الوجه من العني إىل األذن.
• واخلياله  :اخلليل :الصديق.
ر
• واصفياه  :الصيف :املختار املفضل.

فوائد احلديث:

 .1جواز ادلخول ىلع امليت وتقبيله.
 .2شدة حزن أيب بكر الصديق ىلع وفاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3يف احلديث فضيلة أليب بكر الصديق وأنه اكن خليل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وصديقه املختار.
 .4اهتمام اعئشة- ،ريض اهلل تعاىل عنها -بأمر الرشيعة ،وأنها لم يشغلها عن حفظها ما اكن من أمر انلاس يف ذلك ايلوم.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت. خمترص الشمائل املحمدية ،لألبلاين ،نرش :املكتبة اإلسالمية  -عمان  -األردن. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤادعبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.
 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
َ ْ
ََ َ ْ ُ َ
َ
ر
َ ََ
ر َ
اري يف كش ِف خبايا ص ِحيح ابلخاري ،حممد اخل َِض بن سيد عبد اهلل بن أمحد اجلكين الشنقيطي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
كوثر المعاين ادلر ِاألوىل  1415 ،ـه 1995 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أتاه جْبيل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يلعب مع الغلمان ،فأخذه
فُّصعه ،فشق عن قلبه ،فاستخرج القلب ،فاستخرج منه علقة ،فقال :هذا حظ الشيطان منك

َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أتاه جربيل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
َ
َ ْ
َ
ُّ
ر
فأخ َذه َ َ
فاستخ َرج القلب ،فاستخرج منه َعلقة ،فقال :هذا َحظ
فشق عن قلبه،
فرصعه،
وهو يَل َعب مع ال ِغلمان،
ْ
َ
َ َ
ُ ِّ
ََ ُ
الشيطان منك ،ثم غ َسله يف َط ْست ِمن ذهب بماء زمزم ،ثم أل َمه ،ثم أاعده يف ماكنه ،وجاء ال ِغلمان ي َ ْس َعون إىل أمه -
ُ َ
ر
ْ ُ
ْ
ُ
ْ
ً
كنت أ َرى أثر ذلك ال ِمخيط يف صدره».
ْئه -فقالوا :إن حممدا قد ق ِتل ،فاستَقبَلوه وهو ُمنتَ ِق ُع الل ْون ،قال أنس« :وقد
يعين ِظ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء جربيل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو طفل صغري واكن يلعب مع الصبيان ،فأخذه ،وطرحه وألقاه ىلع قفاه فشق
ً
قلبه فاستخرج منه ً
دما غليظا ،وهو أم املفاسد واملعايص يف القلب ،فقال :هذا نصيب الشيطان منك لو دام معك ،ثم غسل
قلبه يف إناء من ذهب بماء زمزم ،ثم أصل ح موضع شقه ومجعه وألزقه ،وأاعد القلب يف ماكنه ،وجاء الصبيان اذلين اكنوا يلعبون
ُ
معه يرسعون إىل مرضعته حليمة ،فقالوا :إن حممدا قد قتل ،فذهبوا إيله فرأوه متغري اللون.

قال أنس راوي احلديث ولم يكن حَض القصة لكن بلغته باتلواتر والشهرة أو عن ثقة بال ريب :كنت أرى أثر اإلبرة يف
ًّ
ًّ
معنويا.
حسيا ال
صدره ،وهذا ديلل آخر ىلع أن أمر الشق اكن

وهذا احلديث وأمثاهل مما جيب فيه التسليم ،وال يتعرض هل بتأويل من طريق املجاز ،إذ ال رضورة يف ذلك ،فهو هو خرب صادق

مصدوق عن قدرة القادر -سبحانه.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > حياته قبل ابلعثة صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرضاعة.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• ال ِغلمان  :الصبيان.
• َ َ
رصعه  :طرحه وألقاه ىلع قفاه.
َ
• َعلقة  :دم غليظ.
ُّ
• حظ الشيطان منك  :نصيبه لو دام معك.
• َط َ ْست  :إناء كبري مستدير من حناس أو حنوه يستعمل للغسيل.
َ
• أل َمه  :مجعه وألزقه ،وضم بعضه إىل بعض حىت اتلأم.
ْ
• ِظْئه  :مرضعته حليمة.
• ال ِمخيط  :اإلبرة.
ْ
• ُمنتَ ِقع  :متغري.
فوائد احلديث:

ر
 .1ادلاللة ابلينة ىلع عصمة نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -من الشيطان ،وكفايته إياه أن يسلط عليه.
 .2فضل ماء زمزم.
 .3شق صدر نبينا حدث مرتني ،مرة وهو صغري ،ومرة يللة اإلرساء ،وهو من معجزاته -صىل اهلل عليه وسلم.-
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.-معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث بعثا إىل بين حليان من هذيل ،فقال :يلنبعث من ُك رجلني
أحدهما ،واألجر بينهما

ْ ً
ر
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ب َعث َبعثا إىل بين حليان من
َ
ُ ِّ
ُ َ
ْ
َ َ ُ
واأل ْج ُر بَ ُ
ينهما».
هذيل ،فقالِ « :يلَنبَ ِعث ِمن لك َر ُجلني أ َح ُدهما،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه ،-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن يبعث جيشا إىل بين حليان،
وهم من أشهر بطون هذيل.
ً
واتفق العلماء ىلع أن بين حليان اكنوا يف ذلك الوقت كفارا ،فبعث إيلهم بعثا يغزوهم( ،فقال) ذللك اجليش( :يلنبعث من لك
ً

رجلني أحدهما) ،مراده من لك قبيلة نصف عددها( ،واألجر) أي :جمموع األجر احلاصل للغازي واخلالف هل ِبري (بينهما)،
ً
فهو بمعىن قوهل يف احلديث قبله« :ومن خلف َغزيا فقد غزا» ،ويف حديث مسلم« :أيكم خلف اخلارج يف أهله وماهل ِبري

اكن هل مثل نصف أجر اخلارج» ،بمعىن أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم أن خيرج منهم واحد ،ويبىق واحد خيلف
ر
الغازي يف أهله ،فيقوم ىلع شؤونهم واحتياجاتهم ،ويكون هل نصف أجره؛ ألن انلصف اثلاين للغازي.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > احلروب والغزوات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أجر انلية  -اتلعاون ىلع الرب واتلقوى.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َب َعث  :أراد أن يبعث.
• بنو حليان  :بطن (أي :طائفة) من قبيلة هذيل.
ُ َ
• من هذيل  :قبيلة من قبائل العرب املشهورة.
• ِيلَنْبَ ِعث  :يلَ ُ
خرج.
• ابلعث  :اجليش.
فوائد احلديث:

 .1أنه ال يذهب رجال القبيلة أو ابلدل مجيعهم إىل اجلهاد ،بل يذهب بعضهم ،ويكون ملن بيق منهم مثل أجر من خرج إذا خلفوهم يف أهليهم
ِبري وأنفقوا عليهم.
 .2داللة ىلع أن الغازي واخلالف هل ِبري ،أجرهما سواء.
 .3مرشوعية اتلعاون ىلع الرب واتلقوى.
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املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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َ
َْ
َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل مكة اعم الفتح ،وىلع رأسه ال ِمغف ُر ،فلما نزعه جاءه رجل فقال:
َ
َ َ
متعلر ٌق بأستار الكعبة ،فقالْ :اق ُتلُ ُ
وه
ابن خط ٍل

َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل مكة اعم الفتح ،وىلع رأسه
َ ِّ
ْ
َْ
َ
َ
اقتُلُ ُ
وه».
متعل ٌق بأستار الكعبة ،فقال:
ال ِمغف ُر ،فلما نزعه جاءه رجل فقال :ابن خ َط ٍل
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبني كفار قريش عهد ،واكن قد أهدر دم بعض املرشكني وأمر بقتلهم ،وهم تسعة فقط،
فلما اكن فتح مكة ،دخلها -صىل اهلل عليه وسلم -يف حالة حيطة وحذر ،فوضع ىلع رأسه الم ْغ َفر ،ووجد بعض الصحابة َ
ابن
ِ
ً
ً
َ
خ َطل متعلقا بأستار الكعبة ،اعئذا حبرمتها من القتل؛ ل ِما يعلم من سوء صنيعه ،وقبح سابقته ،فتحرجوا من قتله قبل مراجعة
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فلما راجعوه قال :اقتلوه ،فقتل بني احلجر واملقام.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ْ َْ
• ال ِمغف ُر  :ما يلبس ىلع الرأس من احلديد يلتيق به رضب السيوف والسهام.
• أستار الكعبة  :مجع سرت ،وهو اثلوب اليت تغطى به الكعبة.
َ
َْ ََ َْْ َ
َ
ِّ
• ابن خ َطل  :رجل مرشك اختلف يف اسمه ،قيلِ :هالل ،وقيل غري ذلك ،وقاتله أبو برزة األسل ِِم -ريض اهلل عنه.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

َْ
يريد نساك؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخلها وهو غري حمرم ،إذ دخلها وىلع رأسه ال ِمغف ُر.
جواز دخول مكة
من ُ غري إحرام ملن ال َ
ُّ
َ
تقديم اجلهاد ىلع النس ِك؛ ألن مصالح األول أعم وأنفع.
َْ
كون مكة فتحت عن َوة.
األخذ بأسباب الوقاية ،وأن ذلك ال ينايف اتلوَك.
من جاز قتله يف احلرم لم يمنعه منه تعلقه بأستار الكعبة.
عظم الكعبة وحرمتها يف انلفوس .
مرشوعية سرت الكعبة باثلياب.
رفع أخبار املجرمني إىل والة األمور.

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجِم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423،ه.
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أولم انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع بعض نسائه بمدين من شعري

َ َ
ر
احلديث :عن صفية بنت شيبة -ريض اهلل عنها -قالت« :أ ْول َم انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع بعض نسائه بِ ُمديْ ِن من
شعري».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم تزوج إحدى أمهات املؤمنني ،وأقام هلا ويلمة ،واكنت ويلمته عليها -عليه الصالة

والسالم -أن جعل طبيخها بمدين من شعري لم جيد غريهما ،مما يدل ىلع قلة ذات يد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ومع
ذلك لم يرتك هذه السنة ولم يهملها مع صعوبة ظروفه وعيشه -عليه السالم ،-وهو ديلل ىلع أن الويلمة تصح بأقل من شاة،
وأن ما تيرس من الطعام يصح أن تكون به الويلمة؛ فِه ىلع قدر استطاعة اإلنسان.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
َ ْ َ
راوي احلديث :صفية بنت شيبَة -ريض اهلل عنها.-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أولم  :عمل ويلمة ،ويه طعام يصنع عند العرس.
ً
بم ردين  :تثنية ُم ّدُ ،
• ُ
والم ّد ربع الصاع ،فاملدان نصف الصاع انلبوي ،وقدر املدين باملكيال املعارص -بعد أن ِّ
غراما
حول إىل الوزن1500 :-
تقريبًا.
ْ
ُ
ُ
يب ح ّ
• شعري  :هو احلب املعروف ،وهو نبات عش ّ
يب.
ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ر
مرشوعية الويلمة يف الزواج؛ ألن ذلك من إظهار الرسور والفرح.
ر
ر
ألن الزوجني هما صاحبا العرس ،والزوج هو ُ
المن ِفق؛ فتكون عليه.
أن الويلمة تكون ىلع الزوج دون الزوجة وأويلائها؛
أنه عليه الصالة والسالم لم يكن يتلكف يف ويلمة الزواج ،بل اكن ما يتيرس.
توكيد سنة الويلمة ،ألنه لم يرتكها مع الفقر وقلة اليشء.
فيه صرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع الفقر وضيق العيش ،وأكل الشعري.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ حممد بن صالح العثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم-
الطبعة األوىل .1427
كشف املشلك من حديث الصحيحني /عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي-املحقق :يلع حسني ابلواب -دار الوطن – الرياض.
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آخر نظرة نظرتها إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كشف الستارة وانلاس صفوف خلف أيب بكر -
رِض اهلل عنه-

احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :آخ ُر َن ْظرة َن َظ ْرتُها إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ك َشف ِّ
الستارة
ِ
َ
ُ َْ
َ ْ
ِّ ْ َ
ْ ََْر
ُ
وانلاس ُصفوف خلف أيب بكر -ريض اهلل عنه ،-فأراد أبو بكر أن يرتد ،فأشار إيلهم أ ِن امكثوا وألىق السجف،
ُ ِّ
ويف من آخر ذلك ايلوم ،وذلك َ
يوم اإلثنني».
وت ِ
ِِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

آخر مرة نظر فيها أنس بن مالك إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه -صىل اهلل عليه وسلم -كشف الستارة اليت بني حجرته
وبني املسجد ،فرأى انلاس يصلون خلف أيب بكر يف صفوف ،فتنبه أبو بكر ذللك وظن أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

يريد أن خيرج للصالة ،فأراد أن يتأخر ويصيل يف الصف؛ يلأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويصيل بانلاس ،فأشار إيلهم
انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
آمرا هلم بأن يظلوا يف أماكنهم ويتموا صالتهم ،ثم أغلق الستارة مرة أخرى ،وتويف انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -من آخر ذلك ايلوم ،وهو يوم اإلثنني.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ ،وأصله يف مسلم.
مصدر منت احلديث :سنن النسايئ.

معاين املفردات:

• يرتد  :أي يرجع عن مقامه إىل مقام املأمومني.
ُ
• امكثوا  :ظلوا يف أماكنكم.
ِّ ْ
• السجف  :السرت.

فوائد احلديث:

 .1تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم اإلثنني.
ر
ر
 .2بيان فضل املوت يوم االثنني ،حيث اختاره اَّلل تعاىل نلبيه -صىل اَّلل عليه وسلم.-
ر
ر
ر
ّ
احتج الصحابة -ريض اَّلل عنهم-
 .3فضل أيب بكر -ريض اَّلل عنه ،-حيث اختاره انليب -صىل اَّلل عليه وسلم -لإلمامة يف مرض موته ،وذلا
َ
بذلك ىلع استحقاقه اإلمامة الكربى ،فبايعوه ىلع اخلالفة.
 .4جواز استعمال الستارة ىلع األبواب ،وحنوها للحاجة.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. السنن الصغرى للنسايئ "املجتَب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت.َر
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقَب يف رشح املجتَب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
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ُ
ب ِعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ألربعني سنة ،فمكث بمكة ثالث عِّشة سنة يوىح إيله ،ثم أمر
باهلجرة فهاجر عِّش سنني ،ومات وهو ابن ثالث وستني

َ
ُ
َ َ َ َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :بُ ِعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -ألربعني َسنة ،ف َمكث بِمكة
ُ َ
َ
َ
ِّ
ْ َ َ
ُ َ
الث وستني».
بالهجرة فهاجر عرش ِس ِنني ،ومات وهو ابن ث ٍ
ثالث عرشة سنة يوَح إيله ،ثم أ ِمر ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يويح اهلل إيله،
أفاد احلديث أن الويح نزل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعمره أربعون سنة ،فأقام بمكة ثالث عرشة سنة ِ
ً
ثم أمره اهلل -تعاىل -باهلجرة من مكة إىل املدينة ،فأقام بها عرش سنني ،ثم تويف بها ،فيكون عمره ثالثا وستني سنة.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > مبعثه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السرية.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• مكث  :أقام.
• الويح  :يف اللغة اإلشارة والرسالة والكتابة ،وَك ما أليق إىل اآلخر يلعلمه ويح كيف اكن ،ثم غلب استعمال الويح فيما يلىق إىل األنبياء من
عند اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:

 .1ابتدأ نزول الويح ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعمره أربعون سنة.
يويح اهلل إيله.
 .2أقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بمكة ثالث عرشة سنة ِ
 .3أقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باملدينة عرش سنني بعد اهلجرة.
 .4تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعمره ثالث وستون سنة.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.ُ ْ
المظ ِهري ،حتقيق جلنة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب ،دار انلوادر ،وهو من
 املفاتيح يف رشح املصابيح ،احلسني بن حممود بن احلسنإصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
 رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة، 1323ه.

الرقم املوحد)10975( :

379

ُ
َ
َ
َ هً َ َْ َ َ
رسية إىل َن ٍد فخ َرج ابن عمر فِيها
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
بعث
ِ

ُ
َ ً َ َْ
َ
فخرجت
رس رية إىل جن ٍد
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -
ً ََ ً
ً
ً
ُ
ْ ُ َْ ُ
ً َر ََ
َ ََ َْ
ين َع َ َ
اننَا اثْ َ ْ
رش بَ ِعرياَ ،ونفلنا َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بَ ِعريا بَ ِعريا».
يها ،فأ َصبنا ِإبال َوغنما ،فبلغت سهم
ِف
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعثهم يف رسية إىل جند فأصابوا غنائم كثرية من
ً
ً
إبل وغنم ،فنال لك واحد منهم اثين عرش بعريا ،وأعطاهم زيادة ىلع ذلك بعريا للك واحد فوق عدد سهامهم.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ً
• َرس رية  :بفتح السني املهملة ،وكرس الراء ،وتشديد ايلاء :يه القطعة من اجليش ،ويه من مخسة إىل أربعمائة.
ُ َ ُ
هماننَا  :بضم السني املهملة ،مجع سهم ،وهو انلصيب.
•س
َر َ
ً
• نفلنا  :انلفل ،بفتح انلون والفاء :هو الزياة يعطاها الغازي ،زيادة عن نصيبه من الغنيمة.
فوائد احلديث:

 .1بعث الرسايا إلضعاف العدو ،ومفاجأته إذا رأى اإلمام ذلك مصلحة.
 .2حل الغنيمة للغازين الغانمني ،وهذا مما خصت به هذه األمة املحمدية.
 .3جواز تنفيل الغانمني زيادة ىلع أسهمهم ،إذا رأى اإلمام ذلك مصلحة ،ويكون انلفل من اخلمس ،أو من أصل الغنيمة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
تأسيس األحاكم ،للنجِم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2963( :

380

تقبيل الصبيان ورمحتهم والشفقة عليهم

َ
َ َ َ ٌ
ََ َُ
اس ِم َن األ ْع َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالوا:
ر
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ق ِدم ن
ول ا ِ
اب ىلع رس ِ
ِ
ُ
ُ َ ِّ ُ
ََ َْ ُ
َ
َ ر
َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أو أم ِلك إن اكن
أتقبلون ِصبيانكم؟ فقال« :نعم» قالوا :ل ِ
هلل ما نقبل! فقال رسول ا ِ
كنا وا ِ
ُُ
ُ ر ََْ
ُ َ َ
محة!».
اهلل ن َزع ِم ْن قلوبِكم الر
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء قوم من األعراب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فسألوا :هل تقبلون صبيانكم؟ قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-

"نعم" ،واألعراب عندهم غلظة وشدة؛ فقالوا :إنا لسنا نقبل صبياننا ،فقال انليب -عليه الصالة والسالم" :-إذا نزع اهلل من

قلوبكم الرمحة فال أملك وضعها يف قلوبكم".

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• األعراب  :هم ساكن ابلادية.
• أملك  :أقدر.
• نزع  :اقتلع.
فوائد احلديث:

 .1الرمحة غريزة يف انلفس اإلنسانية أودعها اهلل عباده الرمحاء.
 .2جعل اهلل الرمحة يف قلوب عباده يلعطف بعضهم ىلع بعض ،ولتستقيم أمور احلياة.
 .3ابليئة هلا أثر يف اتلكوين انلفِس لإلنسان.
 .4مرشوعية الشفقة ىلع األوالد وتقبيلهم ورمحتهم.

املصادر واملراجع:

 -1فتح ابلاري البن حجر (.)10/430
 -2رشح صحيح مسلم(.)14915
-3كنوز رياض الصاحلني(.)4/610
-4رشح رياض الصاحلني البن عثيمني(.)2/553
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ُ
ٌْ ُ َ ه ٌ ْ َ ْ َ ْ ََ
َ َ َ َ
َ َ
خ َرج رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -ذات غدا ٍة ،وعليه مِرط مرحل مِن شع ٍر أسود

ُ
َ
ر ٌ
َ َ َ َ
َ َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ذات غدا ٍة ،وعليه ِم ْر ٌط ُم َرحل
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :خ َرج رسول ا ِ
َ ْ َ ْ َ
ِم ْن شع ٍر أس َود.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

تصف أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -بعض أحوال انليب -عليه الصالة والسالم -يف بلاسه ،ومن ذلك أنه خرج يف
ساعة من أول انلهار ىلع أصحابه ،وعليه كساء فيه صورة رحال اإلبل من شعر أسود ،أو هو الكساء اذلي فيه خطوط اكليت

يف الرحل.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• غداة  :ما بني الفجر وطلوع الشمس.
• ِمرط ِ :كساء.
ر ْ
• ُم َر رحل  :فيه صورة ر َ
اإلبل.والرحل :ما يوضع ىلع ابلعري لريكب عليه.أو هو اذلي فيه خطوط.
حال
ِ
فوائد احلديث:
 .1جواز لبس األسود من اثلياب دون ختصيص وقت من األوقات.
 .2جواز لبس الشعر.
 .3تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من حيث بساطة مالبسه وعدم مغاالته فيها.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه
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هُ ََ َ
ٌ ََْ ُُ ََ َ ْ
ُ
بعري نعت ِقبه ،فن ِقبت أقدامنا
خرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزاة وُنن ِستة نف ٍر بيننا
َ َ ََ
َون ِقبت قد ِيم

َ
رُ ََ
احلديث :عن أيب موىس -ريض اهلل عنه -قال :خرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -يف غ َزاة وحنن ِستة نف ٍر
َ
َْ ُ َ ْ َ َ
ر َ ُ ُّ
َْ َ
َ ُ
ُ ََ َ ََ
ٌ ََْ ُُ ََ َ ْ
َ
َ
اخل َرق  ،ف ُس ِّميَت غ ْز َوة ذات
ف
اري ،فكنا نلف ىلع أرج ِلنا ِ
بيننا بعري نعت ِقبه ،فن ِقبت أقدامنا ون ِقبت قد ِيم ،وسقطت أظ ِ
ِّ َ
ر َْ
ُ
خلرق ،قال أبو بردة :فحدث أبو موىس بهذا احلديث ،ثم كره ذلك ،وقال :ما كنت
الرقاع ملا كنا نع ِصب ىلع أرجلنا من ا ِ
َْ ُ
ْ َ
أصنع بأن أذك َره! قال :كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث  :أن أبا موىس -ريض اهلل عنه -خرج مع انليب -صىل عليه وسلم -يف غزوة ومعه بعض أصحابه وعددهم ستة
ََ
نف ٍر بينهم بعري يتعاقبونه ،فريكبه أحدهم مسافة ،ثم إذا انتهت نوبته نزل من ابلعري وركبه اآلخر وهكذا يتناوبون الركوب،
حىت وصلوا إىل مقصدهم.
ت أقدامنا ونَق ْ
" َفنَقبَ ْ
بت قديم ،وسقطت أظفاري" بسبب امليش يف أرض صحراوية مع بُعد املسافة ،ولم يكن عندهم ما يسرت
ِ
ِ
أقدامهم تلمزقها؛ فاكنوا يمشون حفاة ،فحصل بذلك الَضر ابلليغ ومع هذا لم يتوقفوا عن مسريهم ،بل واصلوا السري للقاء

العدو.
ُ
َ ُّ
ُّ
َ
ر
خل َرق" وهذا مما يدل ىلع أن أحذيتهم قد تمزقت من طول املسافة وقوة األرض وصالبتها؛ فاكنوا ي ِلفون
"فكنا نلف ىلع أرجلنا ا ِ
ىلع أقدامهم اخلرق؛ تلحميهم من صالبة األرض وحرارتها.
ر
َ
"فسميت غزوة ذات الرقاع ملا كنا نعصب ىلع أرجلنا من اخل ِرق".
َ
الرقاع وهذا هو أحد األسباب يف
أي :أن هذه الغزوة اليت غزاها انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-سميت بعد ذلك بغزوة ذات ِ
ر
تسميتها ،قال أبو بردة" :فحدث أبو موىس بهذا احلديث ،ثم كره ذلك ،وقال :ما كنت أصنع بأن أذكره! قال :كأنه كره أن يكون
شيئا من عمله أفشاه".

ْ
ِّ
واملعىن :أن أبا موىس -ريض اهلل عنه -بعد أن حدث بهذا احلديث تمىن أنه لم حيدث به؛ ملا فيه من تزكية نفسه؛ وألن ِكت َمان
العمل الصالح أفضل من إظهاره إال ملصلحة راجحة ،كمن يكون ممن يُقتدى به.
َ
ويف احلديث اآلخر( :فأخفاها حىت ال تعلم شماهل ما تنفق يمينه) متفق عليه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -اإلخالص.
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• غزاة  :غزوة.
ََ َ َ
َ
الر َ
عرشة من ِّ
َ
جال.
• انلَفر  :من ثالثة ِإىل
• نعتقبه  :يركبه لك واحد منا نوبة.
• فنقبت  :قرحت وتشققت من احلفاء.
• اخلرق  :مجع اخلرقة :القطعة من اثلوب املمزق.
• نعصب  :أي :نشد ىلع أرجلنا.
• ما كنت أصنع بأن أذكره  :ما أصنع بذكره.
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• أفشاه  :أي :أظهره ولم يكتمه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بيان ما اكن عليه الصحابة من اتلقشف وخشونة العيش وصربهم ىلع ذلك مع الرضا.
جواز َ
اتل َعاقب ىلع ابلعري الواحد.
جواز ذكر العمل الصالح واتلحدث بنعمة اهلل إذا لم يكن فيه رياء وال سمعة واكن يف ذكره تذكري ونفع للناس.
كراهة أن يذكر اإلنسان ما فعله من عمل صالح خشية الوقوع يف الرياء.
قوة حتمل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
فيه جواز املسح ىلع اللفائف.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة1425 ،ه.
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دخل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق -رِض اهلل عنهما -ىلع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنا مسندته
إىل صدري ،ومع عبد الرمحن -رِض اهلل عنهما -سواك رطب يسنت به فأبده رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -بُّصه

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت(( :دخل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -ىلع انليب
َ ر
صىل اهلل عليه وسلم -وأنا ُم ْسن َدتُه إىل صدري ،ومع عبد الرمحن سواك َر ْطب ي َ ْس َ ُّنت به ،فأبَده رسول اهلل -صىل اهلل
ِ
ِ
ََ َ ْ ُ
الس َواك َف َق َضمتُهَ ،ف َط ريبتُهُ ،ث رم َدفَ ُ
عت ُه إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فَا ْس َ ر
نت به فما رأيتُ
ت ِّ
عليه وسلم -بَ َرصه ،فأخذ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َر ْ
استنَانًا أ َ
حس َن منه ،فما َعدا أن ف َرغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ :-رفع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اسنت ِ
َ
َ َ
ر َ َ
َ َ
َ
َ
ات بَ َ
ني َحاقِن ِيت َوذاقِن ِيت)).
ثم قىض ،واكنت تقول :م
يَده -أو إصبعه ،-ثم قال :يف الرفيق األىلع -ثالثا-
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها -قصة تبني نلا مدى حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للسواك وتعلقه به ،وذلك أن عبد الرمحن
بن أىب بكر -ريض اهلل عنه- -أخا اعئشة -دخل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حال الزنع ومعه سواك رطب ،يدلك

به أسنانه.
ر
فلما رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -السواك مع عبد الرمحن ،لم يشغله عنه ما هو فيه من املرض والزنع ،من حمبته هل ،فمد

إيله برصه ،اكلراغب فيه ،ففطنت اعئشة -ريض اهلل عنها -فأخذت السواك من أخيها ،وقصت رأس السواك بأسنانها ونظفته

وطيبته ،ثم ناوتله انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاستاك به.
ً
فما رأت اعئشة تسواك أحسن من تسوكه.

فلما طهر وفرغ من التسوك ،رفع إصبعه ،يوحد اهلل -تعاىل ،-وخيتار انلقلة إىل ربه -تعاىل ،-ثم تويف -صىل اهلل عليه وسلم.-
فاكنت اعئشة -ريض اهلل عنها -مغتبطةُ ،
وحق هلا ذلك ،بأنه -صىل اهلل عليه وسلم -تويف ورأسه ىلع صدرها.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األسماء والصفات  -عيادة املريض  -خدمة الزوجة زوجها.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ُ
• ُم ْس ِن َدته  :مميلته.
• الرطب  :ضد ايلابس ،ويصدق ىلع األخَض واملندى.
• ي َ َ ُّ
سنت به  :يُ ِم ُّر السواك ىلع أسنانه ،كأنه حيددها.
ر
َ ر
• فأبَده  :مد إيله برصه وأطاهل.
َ
• بني َحا ِقنَ ِيت وذا ِقنَ ِيت  :احلاقنة :يه املعدة أو أسفل ابلطن ،واذلاقنة :ما حتت اذلقن ورأس احللقوم.
َ
• فق َضمته  :مضغته بأطراف األسنان؛ ِيلَ ِلني.
• سواك  :مسواك من اجلريد األخَض.
• ر
طيبتُه  :جعلته طيبا صاحلا؛ للتسوك به.
َ
َ
• فما َع َدا أن ف َرغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -رفع  :ما جاوز ،وفرغ :انتىه ،واملعىن :ما جاوز فراغه من التسوك حىت رفع ،أي :أنه بادر
بذلك.
• الرفيق  :املرافق.
• واألىلع  :صفة للرفيق ،وهو األرجح؛ ألن الرسل أىلع اخللق فضال ومزنلة.
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• قىض  :مات.
• أشار برأسه  :أومأ به.

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

جواز االستياك بالسواك الرطب.
حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للسواك.
قوة فطنة اعئشة -ريض اهلل عنها.-
العمل بما يفهم من اإلشارة وادلاللة.
إصالح السواك وتهيئته.
جواز االستياك بسواك الغري بعد تطهريه وتنظيفه.
توكيد أمر السواك لكونه -صىل اهلل عليه وسلم -حرص عليه مع ما هو فيه من تعب املرض.
ُّ
التسوك وادلاعء حال املوت.
قوة قلب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ورباطة جأشه حيث لم يذهل عن
استحباب االستياك عند االحتضار.
إثبات علو اهلل -عز وجل -يف السماء.
فضيلة اعئشة -ريض اهلل عنها -ووفاته -صىل اهلل عليه وسلم -يف ِحجرها ،وبيتها ،ويومها.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني  ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية  1408ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
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دخل علينا انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال عندنا ،فعرق ،وجاءت أيم بقارورة ،فجعلت تسلت العرق
فيها

َ َ
َ
ََ َ َْ
فع ِرق،
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قال :دخل علينا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال ِعندنا،
ِّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
الع َرق فيها ،فاستَيْ َقظ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :يا ر
ت َ
ت ت َ ْسلُ ُ
أم ُسليم ما هذا اذلي
وجاءت أيم بقارورة ،فجعل
ْ َ
َ َ ُ َْ
َ ْ َ
ْ
َ
َ
ِّ
يب.
تصن ِعني؟» قالت :هذا عرقك جنعله يف ِط ِ
يبنا ،وهو ِمن أطيب الط ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل عليهم يف بيتهم فنام عندهم وقت القيلولة ،يف
نصف انلهار ،فجاءت أم أنس بواعء من زجاج ،فأخذت من عرق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ووضعته فيه ،فاستيقظ انليب

صىل اهلل عليه وسلم -فسأهلا عن اذلي تصنعه بعرقه ،فأخربته أنها تأخذ عرقه -صىل اهلل عليه وسلم -فتخلطه يف الطيباذلي يتطيبون منه ،وهو من أفضل الطيب.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• قال  :نام وقت القيلولة ،وهو نصف انلهار.
• قارورة  :واعء من زجاج حيفظ فيه الرشاب والطيب.
َ ُ
• ت ْسلت العرق  :تمسحه وتتبعه باملسح.

فوائد احلديث:

ً
 .1أن عرق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من أفضل الطيب حقيقة ،وهذه فضيلة من خصائصه.
 .2اتلربك بكل ما اكن من انليب -عليه الصالة والسالم.-
 .3جواز اخللوة مع املحارم ،وانلوم عندهن؛ ألن أم سليم اكنت ذات حمرم منه -صىل اهلل عليه وسلم -من الرضاعة.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. -اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.

الرقم املوحد)10961( :
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دخلت ىلع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يوعك فمسسته

ُ َ ُ َ
ُ
ُ
ُ
دخلت ىلع ِّ
فقلت:
وعك ،ف َم َس ْستُه،
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ي
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال:
َ ْ ِّ
َ
ُ
ُ
ّ َ َُ َ ُ
ُ
ً َ ً
َ
إين أُ َ
ُ
وعك كما يُوعك َ
الن منكم».
ج
ر
وعك َو َعاك ش ِديدا ،فقال« :أجل،
إنك تل
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أنه دخل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يتألم من شدة املرض ،فمد يده فقال هل :إنك
ليشدد عليك يف املرض يا رسول اهلل ،فأخربه أنه يشدد عليه -صىل اهلل عليه وسلم -يف املرض ،كما يشدد ىلع الرجلني منا؛

وذلك من أجل أن ينال -صىل اهلل عليه وسلم -أىلع درجات الصرب.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يوعك  :يتألم من احلىم وغريها.
فوائد احلديث:

 .1جواز إخبار املريض ملن سأهل بما جيده من األلم.
 .2األنبياء يناهلم الوجع ،واحلكمة فيه زيادة يف درجاتهم عند ربهم.
 .3جواز مس املريض ملعرفة حاهل.
َ ُ
 .4املرض إذا اشتد عظم األجر.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن  -الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا -الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد ،وتلك األيام أيام مىن

ُ َ ِّ َ
ان،
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أبا بكر -ريض اهلل عنه ،-دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام مىن تدفف ِ
َ ٍّ
وتَضبان ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -متَغش بثوبه ،فانتهرهما أبو بكر ،فكشف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن
وجهه ،فقال« :دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد» ،وتلك األيام أيام مىن ،وقالت اعئشة :رأيت انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يسرتين وأنا أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد ،فزجرهم عمر ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-دعهم
َ َ
ًَْ
أمنا بين أ ْر ِفدة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
ً
يف احلديث بيان يرس الرشيعة وسماحتها ،وأن نهجها خمالف ملا عليه كثري من املتشددين واملتنطعني ،اذلين يرون ادلين شدة
ً
ً
وجفاء وعنفا؛ فيبني احلديث الرشيف جواز رضب ادلف والغناء يف أيام األعياد؛ وذلك لفعل اجلواري ذلك أمام انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -وإنكاره ىلع من أنكر عليهن ،وكذلك األمر يف اللهو باحلراب وحنوها.
ُ
ً
مراعيا يف
واحلبشة ُج ِبلوا ىلع حب اللعب والطرب؛ فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -سمح هلم بإقامة غرضهم هذا يف املسجد،
ذلك سياسية رشعية هامة ،أشار إيلها يف بعض ألفاظ احلديث ،ويه:
ر
اإلسالم دين سماح ،وانرشاح ،وسعة ،السيما من
اإلسالم؛ -خلوفها من شدته وعنفه -أن ِ
 /1إعالم الطوائف اليت لم تدخل يف ِ
ر
تلك الطوائف ،طائفة ايلهود ،اذلين ينأون عنه وينهون عنه؛ وذلا جاء يف بعض ألفاظ احلديث أن عمر أنكر عليهم ،فقال
ر
ُ
بعثت باحلنيفية السمحة".
انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-دعهم؛ تلعلم ايلهود أن يف ديننا فسحة ،وأين
ر
أن لعبهم اكن يف يوم عيد ،واألعياد يه أيام فرح ومرسةُّ ،
وتوسع يف املباحات.
/2
َر
 /3أنه لعب رجال فيه خشونة ،ومحاس ،وشجاعة.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > مناسبات دورية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلاكح  -الفضائل.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• جاريتان  :بنتان صغريتان ،أو خادمتان مملوكتان.
• ِمىن  :مىن :موضع قرب مكة ،ويقال :بينه وبني مكة املكرمة ثالثة أميال ،يزنهل احلجاج أيام الترشيق ،ومن مناسك احلج.
ُ ر
ُ ّ
ْ
اذلي يَضب بِ ِه ِيف األعراس.
• تدففان  :تَضبان
بادلفَ ،وه َو ِ
• متغش  :متغط.
• عيد  :هو عيد األضىح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة ،وهو يوم انلحر اذلي تذبح فيه األنعام تقربا إىل اهلل ،وحيتفل فيهما املسلمون،
ويصلون صالة العيد ،ويستمعون خطبة العيد.
ً
• احلبشة  :جيل من انلاس من السود يف أفريقيا ،وتسىم بالدهم اآلن أثيوبيا ،واعصمتها "أديس أبابا" حتدها شماال أرترييا ،ورشقا الصومال،
ً
اإلسالم يف القرن السابع.
وغربا السودان ،دخلها ِ
حبرابهم".
• يلعبون  :يطلق اللعب ىلع لك ما يلعب به ،ورواية مسلم" :يلعبون يف املسجد ِ
• َ
الـم ْس ِج ُد  :املسجد :املاكن املهيأ للصلوات اخلمس.
ً

فوائد احلديث:
.1

ر
اإلسالم دين سماح ،وانرشاح ،وسعة وأن األعياد يه أيام فرح ومرسة،
اإلسالم؛ -خلوفها من شدته وعنفه -أن ِ
إعالم الطوائف اليت لم َتدخل يف ِ
ر
ُّ
وتوسع يف املباحات ،وأن لعب احلبشة لعب رجال فيه خشونة ،ومحاس ،وشجاعة.
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.2
.3
.4
.5
.6

بيان يرس الرشيعة وسماحتها.
اإلسالم إلفشاء األَغين املحرمة ،واملجالس اخلليعة ،واألصوات الفاتنة الرقيقة
استغالل هذه انلصوص الرشيفة وأمثاهلا ،واستغالل سماحة ِ
واإلسالم وسط بني الغايل واجلايف.
الرخيمة ،واملناظر املخجلة ال جيوز؛ ِ
ر
اإلسالم ويرسه مع
فسماحة
اعمة،
رشعية
مصلحة
وفيه
للعدو،
واالستعداد
والقتال،
والبسالة،
الشجاعة،
أن لعبهم حبرابهم فيه تدريب ىلع
ِ
تلك املربرات اهلادفة ،ر
سوغت قيام مثل هذا يف املسجد انلبوي الرشيف.
ر
أن املرأة تنظر إىل الرجال األجانب ،إذا لم يكن ذلك نظر شهوة.
ّ
ّ
ّ
ّ
حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكريم معارشته ألهله ،فينبيغ ىلع املسلم امتثال ذلك ،واالقتداء بنبيه -صىل اهلل عليه وسلم ،-واهلل
تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من  1427 -1404ه) األجزاء ( )23 -1الطبعة اثلانية ،دار
السالسل ،الكويت ،األجزاء ( )38 -24الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة ،مرص ،األجزاء ( )45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
امللقب بمرتىض ر
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض
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ْ
َ
ََْ ُ
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلمَ -جال ًِسا ُم ْق ِع ًيا يَأ ُك ُل َت ْمراً
رأيت

َ
ْ
ُُْ َْ
ََْ ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -جال ِ ًسا ُمق ِع ًيا يَأكل تم ًرا.
أنس -ريض اهلل عنه -قال :رأيت رسول ا ِ
احلديث :عن ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
الصقا أيلَتَيْ ِه باألرض ناصبا ساقيه يأكل ً
تمرا؛ ئلال
جالسا
قال أنس -ريض اهلل عنه :-رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
مطمئنا يف اجللوس فلن يأكل كثرياً.
ً
كثريا ،فإنه يف هذه احلالة ال يكون
يأكل

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > زهده صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :شمائل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ َ
• مقعيًا  :هو اذلي يُلصق أيلَتيْ ِه باألرض وينصب ساقيه.

فوائد احلديث:

ً
 .1عدم اإلكثار من الطعام واجللوس ىلع املائدة طويال.
ً
 .2احلث ىلع اتلواضع مطلقا ،اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3جواز األكل ُمقعيًا.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
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َ
ََْ َ ْ َ
ُ
َ
ان
ان أخُض ِ
رأيت رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه ثوب ِ

َ
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه ثَ ْو َب َ ْ َ َ
ان.
رأيت
احلديث :عن أيب رمثة اتليِم -ريض اهلل عنه -قال:
ِ
ان أخَض ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو رمثة -ريض اهلل عنه -أنه رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه بلاس أخَض.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
َْ
راوي احلديث :أبو ِرمثة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأبو داود والنسايئ يف السنن الكربى وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1

جواز ارتداء اثلياب اخلَض.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه.
رشح صحيح ابلخارى ،البن بطال ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض1423 ،ه.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
السنن الكربى ،للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1421ـه2001 -م.
مسند ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،اتلميِم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
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سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع املِّشكون برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال :رأيت عقبة
ً
بن أيب معيط ،جاء إىل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يصيل ،فوضع رداءه يف عنقه فخنقه به خنقا
ً
شديدا

ُ
سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع املرشكون برسول اهلل -صىل اهلل عليه
احلديث :عن ُعروة بن الزبري ،قال:
ْ
ُ
رأيت ُعقبة بن أيب ُم َعيط جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يصيل ،فوضع رداءه يف عنقه فخنقه به
وسلم ،-قال:
َ
َ
ْ
ً
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ً
ُ
ُ َ ِّ َ ر ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِّ َ
ً
َ ُ َ َ ُ
ات ِم ْن َر ِّبك ْم}
ابلين ِ
خنقا شديدا ،فجاء أبو بكر حىت دفعه عنه ،فقال{ :أتقتلون رجال أن يقول ريب اَّلل وقد جاءكم بِ
[َغفر.]28 :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عروة بن الزبري بن العوام -رمحه اهللَ -
ُ
عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -عن أشد ما صنع املرشكون برسول
سأل
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من العذاب واألذى ،فأخربه أنه رأى عقبة بن أيب معيط جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ً
شديدا ،فجاء
وهو يصيل يف حجر الكعبة ،فوضع ثوبه أو ثوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف عنقه الرشيف ،فخنقه به خنقا

أبو بكر فدفع بيده عقبة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يبيك ويقول{ :أتقتلون رجال أن يقول ريب اهلل وقد جاءكم

بابلينات من ربكم} [َغفر.]28 :

هذا أشد ما رآه عبد اهلل -ريض اهلل عنه ،-وقد وق ف عروة ىلع ما هو أشد منه إذ أخرب عروة أن اعئشة -ريض اهلل عنها-

زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حدثته أنها قالت للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-هل أَت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد،
ُ
قال" :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ،إذ عرضت نفِس ىلع ابن عبد يايلل بن عبد الكل،
فلم جيبين إىل ما أردت ،فانطلقت وأنا مهموم ىلع وجِه ،فلم أستفق إال وأنا بقرن اثلعالب فرفعت رأيس ،فإذا أنا بسحابة قد

أظلتين ،فنظرت فإذا فيها جربيل ،فناداين فقال :إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث إيلك ملك اجلبال

تلأمره بما شئت فيهم ،فناداين ملك اجلبال فسلم يلع ،ثم قال :يا حممد ،فقال :ذلك فيما شئت ،إن شئت أن أطبق عليهم
األخشبني؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده ،ال يرشك به شيئًا"

متفق عليه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > العهد امليك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصرب.
َ ْ
راوي احلديث :عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• رداء  :ما يُلبس فوق اثلياب ،اكجلُبَة َ
والعباءة.

فوائد احلديث:

 .1حرص عروة بن الزبري ىلع معرفة سرية انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2فيه منقبة عظيمة أليب بكر -ريض اهلل عنه.-
 .3شدة ما ليق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -من أذى املرشكني.
 .4اتلليق من املصادر املوثوقة ،كما اكن اتلابعون يسألون الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،
مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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سئلت اعئشة :ما اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعمل يف بيته؟ قالت :اكن ً
بِّشا من البِّش يفيل
ثوبه ،وحيلب شاته ،وَيدم نفسه

َْ
ْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-أنها ُسئلت ما اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعمل يف بيته؟ قالت:
ْ
َْ
َ
َْ
برشا من البرش َي ْفيل َ
ثوبه ،وحي ِلب شاته ،وخي ِدم نف َسه».
«اكن ً ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُسئلت اعئشة زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-ما اذلي اكن يعمله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بيته؟ فقالت :اكن
برشا من البرش ،يلتقط القمل واألذى من ثوبه ،وحيلب شاتَه ،وخيدم َ
ً
نفسه ،وذكرت هذه األعمال من باب اتلمثيل.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :حماسن األخالق.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
َْ
• يفيل ثوبه  :يلتقط اليشء املؤذي من اثلوب اكلربغوث والقمل وحنوه.
فوائد احلديث:

 .1تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقد اكن يبارش أعماهل اخلاصة يف بيته بنفسه.
 .2أن األئمة والعلماء يتناولون خدمة أمورهم بأنفسهم ،وأن ذلك من فعل الصاحلني.
 .3استحباب مساعدة الزوج المرأته يف عمل ابليت.
 .4انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برش كسائر البرش ولكن اهلل خصه بالرسالة.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب ،أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق الطبعة املرصية القديمة. فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ،الطبعة :األوىل.1356 ،

الرقم املوحد)10973( :
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شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الصالة يوم العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ،بغري أذان وال
إقامة ،ثم قام متوكئا ىلع بالل ،فأمر بتقوى اهلل ،وحث ىلع طاعته ،ووعظ انلاس وذكرهم

ُ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الصالة يوم
ِّ ً
العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلُطبة ،بغري أذان وال إقامة ،ثم قام ُمتَ َوكئا ىلع بالل ،فأمر بتقوى اهلل ،وحث ىلع طاعته،
ُ
َ ر ْ
َ َ َ
َ
َ َ
َ ر ُ
َ ر ُ
أكرثك رن َح َط ُ
ب جهنم»،
َو َوعظ انلاس وذك َرهم ،ثم َمىض حىت أَت النساء ،ف َوعظ ُهن وذك َرهن ،فقال« :ت َصدق َن ،فإن
َر ُ ر ُ ْ ْ َ ر َ َ َ ْ ُ َ
فقامت امرأة من س َطة النساء َس ْف َع ُ ْ َ ر ْ
رثن الشاكةَ ،وتكف ْرن
ِ ِ
اء اخلدي ِن ،فقالت :لم؟ يا رسول اهلل قال« :ألنكن تك ِ
ري» ،قال :فجعلن يتصدقن من ُحليِّه رن ،يُلْق َ
ني يف ثوب بالل من أَقْر َطته رن َو َخ َواتمهن.ر
الْ َعش َ
ِ
ِ
ِِِ
ِ ِِ
ِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه صالة العيد بال أذان هلا وال إقامة ،فلما فرغ من الصالة خطبهم ،فأمرهم بتقوى
اهلل :بفعل األوامر واجتناب انلوايه ولزوم طاعة اهلل يف الرس والعالنية ،وأن يتذكروا وعد اهلل ووعيده يلتعظوا بالرهبة

والرغبة.
ر
ً
ً
ولكون النساء يف معزل عن الرجال حبيث ال يسمعن اخلطبة واكن حريصا ىلع الكبري والصغري ،رؤوفا بهم ،مشفقا عليهم اجته
ر
ر
ُ
وخصهن بزيادة موعظة َو َب ر َ
ني هلن أنهن أكرث أهل انلار ،وأن طريق جناتهن منها
فوعظهن ،وذكرهن،
إىل النساء ،ومعه بالل،

الصدقة؛ ألنها تطىفء غضب الرب.
فقامت امرأة جالسة يف َ
وس ِط ِهن وسأتله عن سبب كونهن أكرث أهل انلار يلتداركن ذلك برتكه فقال:
ألنكن تكرثن الشاكة والالكم املكروه ،وجتحدن اخلري الكثري إذا قرص عليكن املحسن مرة واحدة.
وملا اكن نساء الصحابة -ريض اهلل عنهم -ر
سباقات إىل اخلري وإىل االبتعاد عما يغضب اهلل ،أخذن يتصدقن حبليهن اليت يف
أيديهن ،وآذانهن ،من اخلواتم والقروط ،يلقني ذلك يف حجر بالل ،حمبة يف رضوان اهلل وابتغاء ما عنده.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > مناسبات دورية > أحاكم وآداب العيد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العيدين  -الصدقة  -عرشة النساء  -اجلنة وانلار
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• سفعاء اخلد  :من أصاب خدها لون خيالف لونه األصيل من سواد أو خَضة أو غريهما.
• من سطة النساء  :أي جالسة وسطهن.
• شهدت  :أي حَضت.
• تكرثن الشاكة  :أي تكرثن الشكوى.
• تكفرن العشري  :العشري هو الزوج واملعىن أنكن جتحدن حق الزوج وإحسانه إيلكن لضعف عقولكن.
ر
• حض  :حث.
• أقراطهن  :مجع قرط وهو ما يعلق يف شحمة األذن عند النساء.
• حليهن  :مجع حيل ويه ما يتخذ للزينة من اذلهب والفضة واألحجار الكريمة.
فوائد احلديث:

 .1أن صالة العيد ال يرشع هلا أذان وال إقامة.
 .2األذان واإلقامة ال يرشاعن لغري الصلوات اخلمس املكتوبة ،فال يرشاعن نلافلة ،وال جنازة ،وال عيد ،وال استسقاء ،وال كسوف.
 .3األمر بتقوى اهلل -تعاىل -واحلث ىلع طاعته واملوعظة واتلذكري يه مقاصد اخلطبة ،وقد عدها بعض الفقهاء من أراكن اخلطبة الواجبة.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

أن الصدقة من أسباب دفع العذاب يوم القيامة.
اتلخويف واتلحذير يف انلصح بما يبعث ىلع إزالة العيب أو اذلنب الذلين يتصف بهما اإلنسان.
العناية بذكر ما تشتد احلاجة إيله من املخاطبني وفيه بذل انلصيحة ملن حيتاج إيلها.
ً
حتريم كرثة شاكية الزوج وكفران العشري؛ ألنهما ديلل ىلع كفران انلعمة وألنه جعله سببا دلخول انلار.
يف مبادرة النساء بالصدقة وابلذل ملا لعلهن حيتجن إيله -مع ضيق احلال يف ذلك الزمان -ما يدل ىلع رفيع مقامهن يف ادلين وامتثال أمر الرسول
صىل اهلل عليه وسلم.-جواز تصدق املرأة من ماهلا.
سؤال املستفتني للعالم عن العلم للنساء وغريهم.
مرشوعية الصرب ،وعدم الشاكية إىل املخلوقني.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم ،البن دقيق العيد ،بدون بيانات للطبع.

الرقم املوحد)10620( :
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شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوم حنني ،فلزمت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فلم نفارقه ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع بغلة هل بيضاء

احلديث :عن أيب الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه -قال :شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
يوم ُحنَ ْني ،فلَز ْم ُ
ت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فلم نفارقه ،ورسول
ٍ
ِ
َر
ََْ
َ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع بغل ٍة هل بيضاء ،فلما اتلىق املسلمون واملرشكون وىل املسلمون مدبرين ،فط ِفق رسول
َْ
ٌ
َْ ُ ُ َ ْ ََُ ََ
َ ُ ُّ
آخذ ب ِلجامِ َبغل ِة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أكفها
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يركض بغلته قِبل الكفار ،وأنا ِ
ٌ
ُ
َ ََ
براكب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ِإرادة أن ال ترسع ،وأبو سفيان ِ
آخذ ِ
الس ُم َرة» .قال العباس  -واكن رجال َصيِّتًا  -فقلت بأىلع صويت :أين أصحاب ر
«أي عباس ،ناد أصحاب ر
الس ُم َر ِة ،فواهلل
ِ
ِ
َ ْ ََ
َ َ
ُ
لكأن ع ْطفتَ ُهم حني سمعوا صويت عطفة ابلقر ىلع أوالدها ،فقالوا :يا بليك يا بليك ،فاقتتلوا هم والكفار ،وادلعوة يف
األنصار يقولون :يا معرش األنصار ،يا معرش األنصار ،ثم ُق َ
رص ِت ادلعوة ىلع بين احلارث بن اخل َ ْز َر ِج ،فنظر رسول اهلل -
ِ
َ
َ
ُ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع بغلته اكملتطاول عليها إىل قتاهلم ،فقال« :هذا ِحني ح ِ َ
ِم الو ِطيس» ،ثم أخذ رسول اهلل -
ْ
َ َُ
َ َ َ
ور رب حم رم ٍد» ،فذهبت أنظر فإذا القتال ىلع
ات فرىم بهن وجوه الكفار ،ثم قال« :ان َه َز ُموا
صىل اهلل عليه وسلم -حصي ٍ
ْ
َ ر ُ َ ً
َ
وأمرهم ُم ً
يال َ
دبرا.
لك
هيئته فيما أرى ،فواهلل ما هو إال أن رماهم حبصياته ،فما ِزلت أرى حدهم ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن أيب الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه -قال :شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -غزوة حنني ،فلما

اتلىق املسلمون والكفار ووقع القتال الشديد فيما بينهم وىل بعض املسلمني من املرشكني مدبرين ،فرشع رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -حيرك بغلته برجله جهة الكفار ،وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمنعها ئلال ترسع
إىل جانب العدو ،وأبو سفيان ماسك براكب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-يا
عباس ،ناد أصحاب السمرة ويه الشجرة اليت بايعوا حتتها يوم احلديبية ،يف السنة السادسة- ،واكن العباس رجال قوي الصوت-

فناديت بأىلع صويت :يا أصحاب السمرة؟ -أي :ال تنسوا بيعتكم الواقعة حتت الشجرة وما يرتتب عليها من اثلمرة -فقال:
ُ
واهلل حينما سمعوا صويت أنادي عليهم أتوا مرسعني كما ترسع قطيع ابلقر إذا َغبت عنها أوالدها ،فقالوا بأمجعهم أو واحد
بعد واحد :يا بليك يا بليك ،فاقتتل املسلمون والكفار ،وانلداء يف حق األنصار :يا معرش األنصار يا معرش األنصار.

ثم اقترصت ادلعوة واحنرصت ىلع بين احلارث بن اخلزرج فنودي :يا بين احلارث ،وهم قبيلة كبرية ،فنظر رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -وهو ىلع بغلته ،وكأن عنقه ارشأبت مرتفعة إىل قتال هؤالء الاكفرين ،فقال :هذا الزمان زمان اشتداد احلرب،
ً
ً
إخباراَ :
انهزموا ورب حممد .فذهبت أنظر
ثم أخذ حصيات فرىم بهن وجوه الكفار ،ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم -تفاؤال أو
ً
ً
فإذا القتال ىلع هيئته فيما أرى ،فواهلل ما هو إال أن رماهم حبصياته ،فما زلت أرى بأسهم ضعيفا ،وحاهلم ذيلال.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يوم حنني  :حنني واد بني الطائف ومكة املكرمة ،وفيه وقعت غزوة حنني يف شوال  8ه.
• يركض بغلته  :يَضبها برجله الرشيفة لترسع.
• قِبَل  :جهة.
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َ ُ ُّ
أكفها  :أمنعها.
أصحاب السمرة  :أصحاب بيعة الرضوان واكنت عند شجر من شجر السمر.
رجل صيت  :قوي الصوت اعيله.
عطفتهم  :إقباهلم ورجوعهم.
عطفة ابلقر  :تشبيه رسعة رجوعهم واجتماعهم ىلع انليب بإقبال ابلقر ىلع أوالدها.
يا معرش  :املعرش اجلماعة من الرجال.
وادلعوة يف األنصار  :االستعانة واملناداة هلم.
املتطاول  :اذلي يتمدد ً
قائما يلنظر إىل احلرب ،أو يمد عنقه لرياه أو يطلع إيله.
الوطيس  :اتلنور ،ومعناه :اشتدت احلرب.
حدهم  :بأسهم.
ً
ً
لكيال  :ضعيفا.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ادلاللة ىلع شجاعة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وإقدامه يف احلروب.
بيان رسعة رجوع املسلمني إىل احلق عند تذكريهم به.
املسلمون لم ينهزموا بعيدا؛ ألن رجوعهم اكن رسيعا.
ً
مجيعا وال يسع كفه الرشيف حىص بعددهم.
معجزة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ ليس يف القوة البرشية إيصال حصيات إىل أعينهم
القوة احلقيقية ليست يف العدد ُ
والعدد ،وإنما يف اإليمان باهلل -تعاىل -وشدة اتلوَك عليه.
بيان فضل وماكنة األنصار -ريض اهلل عنهم.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش.1407
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب ِد ِ ِ
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ِ
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
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َََ َ
ُ
َ
ََْ َ
ََْ ُ
صليت مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يللة ،فأطال القيام حىت هممت بأمر سوء! قيل :وما هممت به؟
ْ
ََ َ ُ
ََْ ُ
قال :هممت أن أجلِس وأدعه
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يللة ،فأطال القيام حىت
َ َ ْ ُ ْ
ََ
بأمر ُسوءٍ! قيل :وما َه َم ْم َ
ت به؟ قالَ :ه َم ْم ُ
ت أن أجلس وأد َعه.
هممت ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

صىل ابن مسعود -ريض اهلل عنه -مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة ،فقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قياما طويال،
َ
وهذا هو دأبه -صىل اهلل عليه سلم -فشق عليه -ريض اهلل عنه -طول القيام ،حىت ه رم بأمر ليس يرس املرء فعله ،فسئل -
ريض اهلل عنه :-ما َه َم ْمت به؟ قالَ :ه َم ْم ُ
ت أن أجلس وأدعه قائما؛ مما حلقه من املشقة.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• صليت  :أي :صالة اتلهجد.
• َه َم ْم ُ
ت  :اهلم :العزم ىلع اليشء.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10

استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل.
اختيار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تطويل صالة الليل.
خمالفة اإلمام يف أفعاهل معدودة يف العمل الِسء.
استحسان السؤال يف حال لم يتضح الالكم.
اجتهاد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف العبادة ،وجماهدته نفسه يف طاعة اهلل.
ال أحد يطيق ما اكن -عليه الصالة والسالم -يف العبادة.
فضيلة ابن مسعود -ريض اهلل عنه ،-وجدله يف العبادة وحرصه ىلع املحافظة ىلع االقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإن خالف هوى
انلفس وما حتب.
اهلم يف اخلروج من الصالة ال يعد خروجا منها ما لم يقرتن بنية وجزم.
تأدب ابن مسعود -ريض اهلل عنه -مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
حسن معاملة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألصحابه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د.محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د.مصطىف سعيد اخلن  -د.مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل:
  1397ـه1977 -م ،الطبعة الرابعة عرشة  1407ـه1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم 1426ه.
رياض الصاحلني ،د.ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن اسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،املؤلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص،
الطبعة السابعة1323 ،ه.
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صىل يزيد بن األسود مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -الصبح ،ثم ثار انلاس يأخذون بيده يمسحون بها
وجوههم ،قال :فأخذت بيده فمسحت بها وجيه ،فوجدتها أبرد من اثللج ،وأطيب رحيًا من املسك

ر
َ
ر
ْ
احلديث :عن يَزيد بن األسود -ريض اهلل عنه :-أنه صىل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصبح ،فذكر احلديث .قال:
ُ َ
ُ
ْ
ُ
ُ
فمسحت بها وجِه ،فوجدتها أبْ َرد من اثللج،
انلاس يأخذون بيده يم َسحون بها وجوههم ،قال :فأخذت بيده
ثم ثار
ْ
وأطيَ َ
ب رحيًا من ال ِم ْسك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
صىل يزيد بن األسود مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صالة الصبح ،فرأى انلاس يقومون مرسعني إىل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم يتربكون بها ،فأخذ بيد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فمسح بها وجهه ،فوجدها
أبرد من اثللج ،وأطيب ً
رحيا من ال ِم ْسك.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
راوي احلديث :يزيد بن األسود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
• ثار  :قام برسعة.
• ال ِم ْسك  :نوع من الطيب.
فوائد احلديث:

 .1مرشوعية اتلربك بمالمسة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن ذلك اتلربك بعرق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشعره ،وفضل وضوئه -صلوات
اهلل وسالمه عليه ،-وهذا انلوع من اتلربك خمتص باألنبياء دون غريهم من األويلاء والصاحلني.
 .2يد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكنت أبرد من اثللج وأطيب رحيًا من املسك.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن –الرياض.
 معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. نيل األوطار ،حممد بن يلع بن حممد الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م. فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارةابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
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صليت مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة فافتتح ابلقرة

َ ْ
احلديث :عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -قال :صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة فافتَتَ َح

ابلقرة ،فقلت :يركع عند املئة ،ثم مىض ،فقلت :يصيل بها يف ركعة فمىض ،فقلت :يركع بها ،ثم افتتح النساء فقرأها ،ثم
َ َ
رت ِّس ًال :إذا َمر بآية فيها تَسب ٌ
افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأ ُم َ َ
يح َس ّبَ َح ،وإذا َمر بسؤال َسأل ،وإذا َمر بِتَ َع ُّو ٍذ ت َع روذ ،ثم ركع،
ِ
فجعل يقول« :سبحان ريب العظيم» فاكن ركوعه ً
حنوا من ِق َيا ِم ِه ،ثم قال« :سمع اهلل ملن محده ،ربنا لك احلمد» ثم قام
ً
طويال قريبا مما ركع ،ثم سجد ،فقال« :سبحان ريب األىلع» فاكن سجوده قريبًا من قيامه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قام حذيفة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قيام الليل فأطال الصالة ،قرأ يف ركعة واحدة ابلقرة ثم النساء ثم آل عمران،
واكن إذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية تعوذ تعوذ ،يف أثناء قراءته ،واكنت صالته متناسقة يف الطول،

الركوع قريبا من القيام ،والسجود قريبا من الركوع.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صالة اتلطوع.
راوي احلديث :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي :صالة اتلهجد.
ً
• مرتسال  :متأنيًا غري مستعجل.
• ر
سبح اهلل  :قال :سبحان اهلل ،أي نزهه وقدسه.
• تعوذ  :اتلجأ إىل ملجأ والذ بمالذ.
ً
• حنوا  :مثال.
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

جواز صالة الليل يف مجاعة ،ال ىلع وجه املداومة.
يستحب تطويل القيام يف صالة الليل.
استحباب تطويل الركوع واالعتدال والسجود وجعله حنوا من القيام.
جواز القراءة يف صالة الليل ىلع غري ترتيب سور املصحف.
استحباب تكرار التسبيح يف الركوع والسجود وال حرص هل يف صالة الليل.
قراءة القرآن تكون بتدبر آلياته وفهم ملعانيه.
يستحب تسبيح اهلل -تعاىل -إذا مر بآية فيها تسبيح.
يستحب أن يكون القيام والركوع واالعتدال والسجود قريبا من السواء.
جواز إطالق ابلقرة وآل عمران دون إضافة سورة كذا.
اجتهاد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف العبادة ،وجماهدته نلفسه يف طاعة اهلل.
فيه فضيلة حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -حيث قام مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف  -مؤسسة الرسالة ،بريوت  -الطبعة
األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم 1426ه.
ديلل الفاحلني  -حممد بن عالن  -دار الكتاب العريب.
رياض الصاحلني ،انلووي ،حتقيق د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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َ ْ َ ُ ُ ََ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ُ ْ ُ ََ َ ُ
ْ
جيز ِين
ع ِرضت ىلع رس ِ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -يوم أح ٍد ،وأنا ابن أربع عِّشة؛ فلم ِ

ُ
ُ ْ ُ َ
ََ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوم أ ُح ٍدَ ،وأنا
ت َىلع َر ُس
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :ع ِرض
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
رشة فأج َ
ابن مخ َس ع َ
رش َة؛ فَلَ ْم ُجي ْزين ،وعرضت عليه يوم اخلندق ،وأنا ُ
ْاب ُن أَ ْر َب َع َع ْ َ
از ِين».
ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -أنه ُعرض لذلهاب إىل الغزو ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- -من باب عرض
العسكر ىلع األمري -يف وقعة أحد ،واكنت يف السنة اثلاثلة من اهلجرة ،وعمره أربع عرشة سنة ،فرده انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -من اذلهاب إىل احلرب؛ لصغره ،ثم عرض عليه يف اعم اخلندق واكنت يف السنة اخلامسة ،وعمره مخس عرشة سنة،

فأجازه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املقاتلة ،فلعله اكن يوم أحد يف أول الرابعة عرش ،ويوم اخلندق يف آخر اخلامسة عرش.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ُعَ ِرضت ُ :ع ِرض ابن عمر يف ضمن اجليش الختبار أحواهلم قبل مبارشة القتال؛ للنظر يف هيئتهم ،وترتيب منازهلم وغري ذلك.
• فَأ َج َ
از ِين  :سمح يل بالقتال.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1ينبيغ للقائد واألمري ،تفق ُد رجال جيشه وسالحهم؛ ألنه أكمل لألهبة واالستعداد ،وهو من احلزم املطلوب يف القائد ،فريد من ال يصلح من
الرجال ،اكلضعفاء واملرجفني ،وما ال يصلح من أدوات القتال ،اكألسلحة الفاسدة ،ويقبل الصالح من ذلك.
 .2ابللوغ حيصل يف تمام اخلامسة عرش ،أو بإنزال َ
المين ،أو بنبات اعنته ،وهو الشعر اخلشن حول القبل ،هذا لذلكر ،وتزيد األنَث باحليض ،فهو
من عالمات ابللوغ اخلاصة بها.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممدفؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه. -مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
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ً
غزونا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حنينا ،فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية ،فاستقبلين
رجل من العدو ،فأرميه بسهم فتوارى عين ،فما دريت ما صنع

َ ْ
َ
َ
َ ْ
َ ً
واجهنا
احلديث :عن َسلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه -قال :غ َز ْونا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ -حنينا ،فلما
ر ر ُ َ ُْ َ
َ
ُ
َ
َ
فاست ْقبَلَين ُ
بس ْهم فتَ َو َ
رجل من العدو ،فَأَ ْرميه َ
ارى َعين ،فما د َريت ما َصنع ،ونظرت إىل القوم
مت فأعلو ثنِ رية،
العدو تقد
ِ
ر
َ َ
َ
ََ ْ ُ
ُ
ر
َ
ْ
فإذا ه ْم قد طلعوا من ثنِية أخرى ،فاتلقوا هم وصحابة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فوىل صحابة انليب -صىل اهلل عليه
ُر
َ
َ ْ
ر َُْ
ُ
وسلم -وأَرج ُع ُمنْ َهز ً
فج َمعتُهما مجيعا ،ومررت ىلع
َت ًرا بإحداهما ُم ْرت ِديًا باألخرى ،فاستُط ِلق إِزاري
م
تان
د
ر
ب
ويلع
ا،
م
ِ
ِ
ِ
ََ
ََْ
ُْ
ر ْ
ً
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -منه ِزما وهو ىلع بغل ِته الشهباء ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لقد رأى
َْ
َ َ
ََ َ َْ َ
َْ ََ ً
ََ
ُ
تراب ِمن األرض،
ابن األكوع فزاع» ،فلما غشوا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نزل عن ابلغلة ،ثم َقبض قبضة ِمن ٍ
َ
َ ر
َ َ
ْ َ
َ
ً
َ
ثم استقبَل به وجوههم ،فقال« :شاهت الوجوه» ،فما خلق اهلل منهم إنسانا إال َمأل عيْنيْه ترابًا بِ ِتلك القبْ َضة ،ف َولوا
َ
َ
َ
ْ
ُمدبِرين ،ف َه َز َمهم اهلل -عز وجل ،-وق رسم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -غنائِمهم بني املسلمني.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك سلمة بن األكوع أنه قاتل مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف معركة ُحنني اليت قاتل فيها انليب -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -قبيليت هوازن وثقيف ،فلما لقوا العدو طلع سلمة من طريق بني جبلني فشاهد رجال من العدو فرماه بسهم ،فاستخىف

منه فلم يعلم هل قتله أم ال ،وجاء الكفار من طريق آخر بني جبلني ،فاتلقوا هم وصحابة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فانهزم

صحابة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانهزم سلمة معهم ،وىلع سلمة ثوبان ،رداء ىلع أىلع بدنه ،وإزار ىلع اجلزء األسفل من
ً
مجيعا ،ومر سلمة وهو منهزم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو راكب بغلته
بدنه ،واحنل إزاره الستعجاهل وجريه فجمعهما
ً
ً
الشهباء ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-لقد رأى سلمة بن األكوع خوفا شديدا .فلما اقرتب الكفار من انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -وأتوه من لك جانب ،نزل عن ابلغلة ،ثم قبض قبضة من تراب من األرض ،ثم رماها يف وجوههم وقال :قبحت
الوجوه .فمأل اهلل عني لك اكفر منهم ترابًا بتلك القبضة ،ففروا هاربني ،فهزمهم اهلل -عز وجل ،-وقسم رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -أمواهلم اليت تركوها بني املسلمني.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املغازي  -اجلهاد.
َ ْ
َ َ
راوي احلديثَ :سل َمة ب ْ ِن األك َو ِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• ُحنَينًا  :واد بني مكة والطائف.
َ
• ث ِن رية  :طريق بني جبلني.
• توارى  :استخىف.
• دريت  :علمت.
ر
ً
هاربا.
• وىل  :رجع
• بُردتان  :الربدة :كساء يلتحف به اكلعباءة.
• ُم رَت ًرا ً :
البسا اإلزار.
ِ
• استُط ِلق  :احنل الستعجايل.
ر ْ
• الشهباء  :ابليضاء ،ويه اسم بلغلة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
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ً
َ
• ف َز ًاع  :خوفا.
َ َ
• غشوا  :قاربوا غشيانه.
َ
• شاهت  :قبحت.
ْ
• ُمدبِرين  :الذوا بالفرار.
• الغنائم  :ما يؤخذ يف احلرب ً
قهرا.

فوائد احلديث:

 .1شجاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلرب.
 .2يف احلديث معجزة واضحة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث قبض قبضة من الرتاب ،ثم رماها يف وجوه الكفار ىلع كرثتهم وبعدهم عنه،
فمألت عني لك واحد منهم ترابًا ،وهزمهم اهلل -تعاىل.-
 .3سلمة -ريض اهلل عنه -من شجعان الصحابة ،وليس يف فراره يف هذا املوقف ما يدل ىلع خالف ذلك ،لكنه فعل كما فعل غريه؛ ألن الكرثة
تغلب الشجاعة أو ألنه ظنهم انسحبوا ألمر ال يعلمه.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
 معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)10954( :
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َ َ َ ُ ُْ
ه ُ َ
ه
ه
ََ َُ
ه ََ َََ َ
ُّ
فلم أكن ِألف َِش ِرس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ولو تركها انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -لقبِلتها

َ
ني تَأَ ري َمت ب ُ
نت ُه َح َ
عمر -ريض اهلل عنه -ح َ
فصةَ ،ق َال :لَق ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أ رن َ
يت
ِ
ِ
ِ
َََ ُ ََ َ َ َُ ُ ْ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
ََ ُ
عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -فعرضت عليه حفصة ،فقلتِ :إن ِشئت أنكحتك حفصة بِنت عمر؟ قال :سأنظر
َ َ ََ ُ َ
ُ ُ ْ
ََ ُ ََ َ ُ ر َ َ َ َ
َْ
َْ ََ
َ ْ َ َََ ر َ َ
لتِ :إن
يت أبَا بَكر -ريض اهلل عنه -فق
ويم هذا ،فل ِق
يل
ثت
ب
ل
ف
ي،
ر
م
يف أ
ايل ثم ل ِقي ِين ،فقال :قد بدا ِيل أن ال أتزوج ي ِ
ِ ْ َ ِ َ ْ َ ِْ ُ َ َ ِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ر َ ً َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ
َ
ُ
َ
رجع إِيل شيئا! فكنت علي ِه أوجد ِمين ىلع
ِشئت أنكحتك حفصة بِنت عمر ،فصمت أبو بكر -ريض َاهلل عنه -فلم ي ِ
َ
ََ
ر
ُ َ َ ََ َ
َ ََر َ َ َ َ
ر َ ْ َ ْ
ايل ُث رم َخ َطبَ َها ر
ث َيلَ َ
دت َ َ ر
يلع
انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -فأنكحتُ َها إِير ُاه ،فل ِق َي ِين أبُو بَكر ،فقال :لعلك وج
عثمان ،فل ِب
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َر ر
َ َ َ ْ َ َ َر َ َ َ َ َ
َ َ َ ً َُ ُ ََ َ َ َ رُ َْ َ َْْ َ ْ
ْ
ْ
ْ
ِحني عرضت يلع حفصة فلم أر ِجع إِيلك شيئا؟ فقلت :نعم ،قال :فإِنه لم يمنع ِين أن أر ِجع إِيلك ِفيما عرضت يلع ِإال
ر
َ
ر ُ َ
ر َ َ َ ََ َ ُ ُْ
ر
ر
َ ِّ ُ ُ َ ْ ُ َ ر
ر
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ولو
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذك َرها ،فلم أكن ِألف ِيش ِرس
ن
أين كنت ع ِلمت أ
ِ
َ َ
ر
صىل اهلل عليه وسلم -لَ َقبلتُهاَ.
ُّ
انليب -
ت َرك َها
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ّ
ر
يف احلديث أخرب عبد اهلل بن عمر -ريض اَّلل عنهما -أن عمر ريض اهلل عنه -حني تأيمت بنته "حفصة" أي من خنيس بن
حذافة السهِم ،وهو أخو عبد اهلل بن حذافة ،واكن من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تويف باملدينة ،واكن موته من

جراحة أصابته بأحد ،واكن من السابقني إىل اإلسالم وهاجر إىل أرض احلبشة.

قال عمر" :لقيت عثمان بن عفان" أي بعد موت زوجته رقية بنت سيدنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

قال عمر" :فعرضت عليه حفصة" ففيه جواز عرض اإلنسان بنته ىلع أهل اخلري والصالح ،وال نقص يف ذلك ،كما ترجم به

ابلخاري.

قال عمر" :فقلت :إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر" وأَت بهذا األسلوب :وهو اتلعبري باجلملة الرشطية ،جتعل املخاطب

حر االختيار ،وهذا من حسن ابليان املشجع واحلاض ىلع القبول ،ونسب ابنته إيله ،وهذا فيه إجياز باحلذف ،كأنه يقول :أي

بنت عمر وأنت تعلم شأنه وحسن خلطته.

فاكن رد عثمان" :سأ نظر يف أمري" أي أفكر يف شأين هل أتزوج اآلن أو أؤخر ذلك ،قال عمر" :فلبثت يلايل ثم لقيين فقال :قد
بدا يل أن ال أتزوج يويم هذا" أراد عثمان من ذلك مطلق الزمن :أي يف زمين هذا ،وأَت به دلفع توهم إرادته اتلبتل واالنقطاع

عن الَتوج املنِه عنه ،قال عمر" :فلقيت أبا بكر الصديق -ريض اهلل عنه -فقلت :إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر
ً
َ ٍ َ َ
اع هل أخص من السكوت ،قال عمر" :فكنت أوجد" أي أشد غضبا "عليه مىن ىلع
ودل
فصمت" فرتك الصديق الالكم عن قصد ِ
ً
عثمان" وذلك ألن عثمان حصل منه اجلواب ،ر
وأما الصديق فرتكه أصال" ،فلبثت يلايل ثم خطبها انليب-صىل اهلل عليه وسلم-

ّ
فأنكحتها إياه فلقيين أبو بكر" أي بعد تمام الَتويج وزوال حمذور بيان حقيقة األمر ،قال الصديق وقدم العتذاره وتطييبا
ً
خلاطر أخيه" :لعلك" يه لإلشفاق ،وأَت به اعتمادا ىلع حسن خلق عمر ،وأنه ال يغضب ذللك ،ولكن جواز الغضب منه
حبسب الطبع ،فقال هل ذلك ،قال الصديق" :لعلك وجدت يلع حني عرضت ّ
يلع حفصة فلم أرجع" أي غضبت يلع حينها،
ً
ً
فقال عمر" :نعم" :وهذا من عمر إخبارا بالوقوع وعمال بالصدق ،فقال أبو بكر الصديق "فإنه لم يمنعين أن أرجع إيلك فيما
ً
عرضت ّ
ّ
انليب -صىل اهل عليه وسلم -ذكرها" ،أي :كنت مريدا الَتوج بها ،ولعل ذكر انليب -صىل
يلع إال أين كنت علمت أن
اهلل عليه وسلم -يف رغبته يف خطبة حفصة اكن حبَضة الصديق دون غريه ،فرأى أن ذلك من ّ
الرس اذلي ال يباح؛ فذلا قال

"فلم أكن ألفيش ّ
رس رسول اهلل"-صىل اهلل عليه وسلم -أي أظهر ما أرسه ّ
ّ
انليب" -صىل اهلل عليه
إيل وذكره يل" ،ولو تركها
وسلم-باإلعراض عنها "لقبلتها" :وهذ ألنه حيرم خطبة من ذكرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع من علم به.
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ويف هذا تربية لألمة وأفرادها ،وأن اذلي ينبيغ :كتم الرس ،واملبالغة يف إخفائه ،وعدم اتللكم فيما قد خيىش منه أن ّ
جير إىل

يشء منه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل أبوبكر ريض اهلل عنه  -فضائل عمر ريض اهلل عنه  -فضائل عثمان ريض اهلل عنه  -فضائل
حفصة بنت عمر ريض اهلل عنهما.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• تأيمت  :صارت بال زوج ،واكن زوجها خنيس بن حذافة السهِم تويف -ريض اهلل عنه.-
• بَ َدا  :ظهر.
َ َ
َ
زمين هذا ،وحدد بايلوم ،ملنع إرادة اتلبتل ،وترك الزواج مطلقا.
ويم هذا :
•ي ِ
َ
َ
ُ
• فَكنْ ُ
ت َعلي ِه أ ْو َج َد  :أي أشد غضبًا.
• فَلَب ُ
ثت  :انتظرت.
ِ
• وجدت  :غضبت.
َ َ َ
• ذ ُك َرها  :أي ذكر أنه يريد أن يَتوج بها.
ْ
• ِألف ِيش  :ألنرش وأظهر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

جواز عرض اإلنسان ابنته أو أخته ىلع أهل اخلري والصالح؛ ملا فيه من انلفع العائد ىلع املعروضة عليه.
فضل كتمان الرس واملبالغة يف إخفائه؛ فإذا أظهره صاحبه؛ ارتفع احلرج عمن سمعه.
جيوز الزواج بامرأة ذكرها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثم أعرض عنها؛ ألنها ال تعد من أزواجه.
املعاتبة ال تفسد املحبة ،بل العتاب ىلع قدر املحبة كما قيل ،وذللك اكن عمر -ريض اهلل عنه -اعتبا ىلع أيب بكر -ريض اهلل عنه -أشد من
َعتبه ىلع عثمان -ريض اهلل عنه-؛ ملا اكن أليب بكر -ريض اهلل عنه -عند عمر -ريض اهلل عنه -ولعمر عند أيب بكر -ريض اهلل عنه -من
مزيد املحبة واملزنلة.
يستحب ملن أبدى عذره أن يقبل منه ذلك.
اثليب ال بد هلا من ويل اكبلكر؛ فال تزوج نفسها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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قال رجل ألتصدقن بصدقة ،فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق ،فأصبحوا يتحدثون :تصدق ىلع سارق!

ََ ر َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :قال رجل ألت َصدق رن بصدقة،
ََ ر َ
ُ ِّ َ
فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق ،فأصبحوا يتحدثون :ت ُصدق ىلع سارق! فقال :امهلل لك احلمد ألت َصدق رن بصدقة،
ُ ِّ َ
فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية؛ فأصبحوا يتحدثون :ت ُصدق الليلة ىلع زانية! فقال :امهلل لك احلمد ىلع زانية!
ََ ر َ
ُ ِّ َ
ألت َصدق رن بصدقة ،فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين ،فأصبحوا يتحدثون :ت ُصدق ىلع غين؟ فقال :امهلل لك احلمد ىلع
ر
سارق وىلع زانية وىلع غين! فأيت فقيل هل :أما صدقتك ىلع سارق فلعله أن ي َ ْستَ ِعف عن رسقته ،وأما الزانية فلعلها
َ ْ َ ُّ
ََْ َ ْ
رب فيُن ِف َق مما أعطاه اهلل».
تست ِعف عن زناها ،وأما الغين فلعله أن يعت ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -برب من أخبار األمم املضية ألخذ العربة منها فقال ما معناه :خرج رجل يلتصدق،
ومعروف أن الصدقة ىلع الفقراء واملساكني ،فوقعت صدقته يف يد سارق فأصبح انلاس يتحدثون تصدق الليلة ىلع سارق،

والسارق ينبيغ أن يعاقب؛ ال أن يع طى وينىم ماهل ،فقال هذا الرجل املتصدق :احلمد هلل؛ ألن اهلل تعاىل حممود ىلع لك حال،
ثم خرج هذا الرجل فقال :ألتصدقن الليلة ،فوقعت صدقته يف يد امرأة بيغ تمكن انلاس من الزنا بها ،فأصبح انلاس

يتحدثون تصدق الليلة ىلع زانية ،وهذا يشء ال يقبله العقل وال الفطرة ،فقال :احلمد هلل ،ثم قال ألتصدقن الليلة -وكأنه

رأى أن صدقته األوىل واثلانية لم تقبل -فتصدق فوقعت يف يد غين ،والغين ليس من أهل الصدقة بل من أهل اهلدية واهلبة
وما أشبه ذلك ،فأصبح انلاس يتحدثون تصدق الليلة ىلع غين ،فقال :احلمد هلل ،ىلع سارق وىلع زانية وىلع غين.
ً
وقد اكن يريد أن تقع صدقته يف يد فقري متعفف نزيه لكن اكن أمر اهلل ً
مقدورا ،فقيل هل بواسطة نيب تلك األمة :إن
قدرا

صدقاتك اثلالثة قد قبلت؛ ألنه خملص قد نوى ً
خريا لكنه لم يتيرس هل ،وأما السارق فلعله أن يستعف عن الرسقة يقول هذا

ابليغ فلعلها أن تستعف عن الزنا؛ ألنها ربما اكنت تزين والعياذ باهلل ابتغاء املال وقد حصل هلا ما يكفها
مال يكفيين ،وأما ِ
عن الزنا ،وأما الغين فلعله يعترب فينفق مما آتاه اهلل.

___________________________

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

معاين املفردات:
• قال رجل  :أي ممن اكن قبل املسلمني.
• فقيل هل  :فقيل هل بواسطة نيب تلك األمة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نية املتصدق إذا اكنت صاحلة ،قبلت صدقته ولو لم تقع املوقع.
بيان فضل صدقة الرس ،وفضل اإلخالص ،واستحباب إاعدة الصدقة إذا لم تقع يف املوقع.
احلكم للظاهر حىت يتبني سواه.
بيان بركة التسليم ،والرضا ،وذم اتلضجر بالقضاء.
استحباب تذكري العصاة ودعوتهم للحق؛ فلعلهم يعتربون ويتوبون.
يف احلديث داللة ىلع أن الصدقة اكنت عند من قبلنا خمتصة بأهل احلاجة من أهل اخلري.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش1407ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
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ُ ْ ُ ََْ َ ََ
ََْ َ
َه
َ ُ ُ َ ََْ َ
مرات
قال رجل للنِب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم أح ٍد :أرأيت إن قتِلت فأين أنا؟ قال" :يف اجلنة" ،فألىق ت ٍ
ُ َ
ُ ه َ
كن يف ي ِده ،ثم قاتل حىت قتِل

يوم أُ ُحد :أَ َرأَيْ َ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال رجل للنيب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
ت إن قُتلْ ُ
ت
ٍ
ِ
ُ َ
ر ََْ َ
ََْ َ ََ
ُ
مرات ك رن يف يَ ِده ،ثم قاتل حىت ق ِتل.
فأين أنا؟ قال« :يف اجلَن ِة» فألىق ت ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أخرب جابر -ريض اهلل عنه -أن رجال -قيل :اسمه ُعمري بن احلُ َمام وقيل :غريه -قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم غزوة
َ
قاتلت حىت قُ ُ
ُ
تلت ،يعين جاهدت املرشكني وقتلت يف هذه الوقعة ما مصريي؟ قال" :أنت يف
أرأيت إن
أحد :يا رسول اهلل!
اجلنة" ،فألىق تمرات اكنت معه ،وقال( :إنها حلياة طويلة إن بقيت حىت آكل هذه اتلمرات) ثم تقدم فقاتل حىت قتل -ريض

اهلل عنه.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1يفيد هذا احلديث املسارعة بفعل اخلريات.
 .2جزاء من قتل يف سبيل اهلل اجلنة.
 .3استحباب أن يسأل اإلنسان عما ال يعلم.
 .4ما اكن الصحابة عليه من حب نرص اإلسالم ،والرغبة يف الشهادة ابتغاء مرضاة اهلل وثوابه.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه. -فتح ابلاري البن حجر العسقالين ،دار املعرفة.1379 ،
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قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرتب مين» ،فاقرتبت منه

َ
اقرتب ِّ
ُ
فاقرتبت
مين»،
احلديث:
عن أيب زيد األنصاري -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-
َ
ْ
َ ُ ْ َََ
ْ
ْ
َ
ْ
منه ،فقال« :أدخل يدك فام َسح ظهري»  ،قال :فأد ُ
خلت يدي يف قميصه ،فمسحت ظهره ،فوقع خاتم انلبوة بني إصبيع،
ِ
ْ
َ
َ ْ
ْ
قالُ :
فسئل عن خاتم انلبوة ،فقال« :شعرات بني ك ِتفيه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال رسول اهلل أليب زيد األنصاري -صىل اهلل عليه وسلم :-اقرتب مين .فلما اقرتب منه قال هل :أدخل يدك يف قمييص فامسح
ظهري .فأدخل يده يف قميصه -صىل اهلل عليه وسلم -فمسح ظهره ،فوقع خاتم انلبوة بني إصبعيهُ ،
فسئل أبو زيد األنصاري
عن خاتم انلبوة :ما هو؟ فقال :شعرات بني كتفيه -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
راوي احلديث :أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

فوائد احلديث:

 .1خاتم انلبوة هو عالمة بارزة بني كتيف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عليها شعرات متوايلات.
 .2احلديث فيه منقبة أليب زيد األنصاري -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. خمترص الشمائل املحمدية ،لألبلاين ،نرش :املكتبة اإلسالمية  -عمان  -األردن. الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
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قبض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ورأسه بني سحري وُنري ،فلما خرجت نفسه ،لم أجد رحيًا قط
أطيب منها

ُ
ُ
َْ
ْ
ُ
ورأسه بني َسحري وحنري»،
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :ق ِبض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ر ََ َ ْ ْ
نف ُسه ،لم أَج ْد رحيا َق ُّط ْ
أطيَ َ
ب منها».
قالت« :فلما خرجت
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مات وهو مستند إىل صدرها ،فلما خرجت

روحه ،شمت راحئة طيبة ،لم تشم راحئة أطيب منها.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
ُ
• ق ِبض  :مات.
ْ
• َسحري  :السحر :الرئة.
َْ
• حنري  :انلحر :أىلع الصدر ،عند موضع القالدة.
فوائد احلديث:

 .1فيه معجزة واضحة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -عند موته ،حيث شمت اعئشة عند موته راحئة طيبة لم تشم راحئة أطيب منها.
 .2مات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو مستند إىل صدر اعئشة.
 .3يف احلديث فضيلة ظاهرة لعائشة ،وأن اهلل اختارها يلموت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عندها وىلع صدرها.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح. تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية. -معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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ً
ضعيفا أعرف فيه ُ
اجلوع ،فهل عندك من يشء؟
قد سمعت صوت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
فقالت :نعم

ً
احلديث :عن أنس قال :قال أبو َط َ
لحة ألم سليم :قد سمعت صوت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ضعيفا أعرف
َ ر
َ َ ْ ْ
َ
ُْ َ ْ
ت َِ
فيه اجلُوع ،فهل عندك من يشء؟ فقالت :نعم ،فَأَ ْخ َر َجت أَقْ َر ً
مخ ً
زب بِبَع ِضه،
ارا هلا ،فلفت اخل
اصا من شعري ،ثم أخذ
ثم ر
ور ردتين ببعضه ،ثم َ
أرسلَتين إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فَ َذ َه َب ُ
دستْ ُه حتت ثويب َ
ت به ،فوجدت رسول اهلل -
ِ
جالسا يف املسجد ،ومعه انلاسَ ،ف ُق ُ
ً
مت عليهم ،فقال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
صىل اهلل عليه وسلم-
َ
َ
َ
«أرسلك أبو طلحة؟» فقلت :نعم ،فقال « :أ ِلطعام؟» فقلت :نعم ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-قوموا»
َ
ْ
ََ ْ ُُ
وانطلَ ُ
فان َطلَ ُقوا َ
قت بني أيديهم حىت جئت أبا َطلحة فأخ َربته ،فقال أبو طلحة :يا أم سليم ،قد جاء رسول اهلل -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم -بانلاس وليس عندنا ما نط ِع ُم ُهم؟ فقالت :اهلل ورسوهل أعلم .فانطلق أبو طلحة حىت ليق رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -فأقبل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -معه حىت دخال ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ُ
َُ ر َ َ َ َ ْ
رصت عليه أم
 « :هل ِِّم ما عندك يا أم سليم» فأتت بذلك اخلزب ،فأمر به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ففت ،وع
ََ َ َ
ْ
رً َ َ ْ
سليم ُعكة فآد َمت ُه  ،ثم قال فيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ما شاء اهلل أن يقول ،ثم قال« :ائذن لعرشة» فأ ِذن ل ُهم
ُّ
َْ
ُ
َ
َ
فأكلوا حىت ش ِب ُعوا ثم خرجوا ،ثم قال« :ائذن لعرشة» فأذن هلم حىت أكل القوم لكهم وش ِب ُعوا والقوم سبعون رجال أو
َ
ُ
ثمانون .متفق عليه .ويف رواية :فما زال يَدخل عرشة ،وخيرج عرشة حىت لم يبق منهم أحد إال دخل ،فأكل حىت ش ِبع،
ُْ
َ َ
ثم ه ريأها فإذا يه ِمثل َها حني أكلوا منها .ويف رواية :فأكلوا عرشة عرشة ،حىت فعل ذلك بثمانني رجال ،ثم أكل انليب -
ْ ُ
ْ
َُ
صىل اهلل عليه وسلم -بعد ذلك وأهل ابليت ،وتركوا ُسؤ َرا .ويف رواية :ثم أف َضلوا ما بَلغوا ِجريانهم .ويف رواية عن أنس،
قال :جئت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوما ،فوجدته جالسا مع أصحابه ،وقد َع َص َ
ب بَطنه ،بِ ُع َصابة ،فقلت
بلعض أصحابه :لم َع َص َ
ب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بطنه؟ فقالوا :من اجلُوع ،فذهبت إىل أيب طلحة ،وهو زوج
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أم سليم بنت ِملحان ،فقلت :يا أبتاه ،قد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عصب بطنه بِ ِعصابة ،فسألت بعض
ُ
أصحابه ،فقالوا :من اجلُوع .فدخل أبو طلَ َ
حة ىلع أيم ،فقال :هل من يشء؟ قالت :نعم ،عندي ِك َ ٌ
زب وتمرات،
خ
من
رس
ٍ
َر
ْ
فإن جاءنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحده أشبَعنَاه ،وإن جاء آخر معه قل عنهم ...وذكر تمام احلديث.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن هذا احلديث :أنه عليه الصالة والسالم قد اشتد به اجلوع ،ف َع ِلم أبو طلحة ريض اهلل عنه حبال انليب صىل اهلل عليه

وسلم من خالل ضعف صوته فأخرب زوجته أم سليم ريض اهلل عنها ،حبال انليب صىل اهلل عليه وسلم وسأهلا :هل عندكم
اصا من شعري ،ثم أخذت ِ َ
يشء؟ فقالت  :نعم ،أي عندنا ما ن َ ُس ُّد به جوع انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخرجت أقْ َر ً
مخارا هلا
ِ
َََ
خلمار وجعلته رداء عليه لتسرته .فلما قدم أنس ىلع
فلفت اخلزب ببعضه ،وجعلته حتت ثوب أنس ريض اهلل عنه وأخذت بايق ا ِ
انليب صىل اهلل عليه وسلم وجده بني أصحابه  ،فقام عليهم ،فقال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أرسلك أبو طلحة؟"
فقلت :نعم ،فقال" :أ ِلطعام؟" أي :هل أرسلك ألجل طعام تدعونا هل؟ فقلت :نعم .لم يستطع أنس ريض اهلل عنه أن يَدفع الطعام
إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم؛ لكرثة من عنده من الصحابة ولعلمه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم من اعدته أال يُؤثِر نفسه

ىلع أصحابه ،فما اكن منه إال أن قال هل :نعم .فأظهر هل ادلعوة يلقوم معه وحده إىل بيت أيب طلحة ،فيحصل املقصود من
ْ
ْ َُ
فان َطلَ ْق ُ
ت بني أيديهم ،ويف رواية:
إطعامه .فعند ذلك :قال انليب صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه" :قوموا" .فان َطلقوا قال أنس:
ُ
جئت أبا طلحة وأخربته ،فقال أبو طلحة :يا أم سليم ،قد جاء رسول اهلل صىل اهلل
وأنا َح ِزين لكرثة من جاء معه .قال :حىت
عليه وسلم بانلاس وليس عندنا ما نُطع ُم ُهم؟ فقالت :اهلل ورسوهل أعلم .فأم سليم ريض اهلل عنها َ
أرجعت األمر إىل اهلل وإىل
ِ
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ً
رسوهل ،كأنها عرفت أنه عليه الصالة والسالم فعل ذلك عمدا تلظهر هل الكرامة يف تكثري الطعام وهذا من فطنتها ورجحان

عقلها ،فانطلق أبو طلحة حىت ليق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأقبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم معه حىت دخال
َ ُ
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :هل ِِّم"
ُ ٌ
ُ ٌ
ويف رواية :فاستقبله أبو طلحة فقال يا رسول اهلل ما عندنا إال ق ْرص عملته أم سليم .ويف رواية :فقال أبو طلحة :إنما هو ق ْرص
ْ
فقال" :إن اهلل َسيُبَارك فيه" ويف رواية فقال أبو طلحة :يا رسول اهلل إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يُش ِب ُع
من أرى فقال" :ادخل فإن اهلل َسيُبَارك فيما عندك"
َ ُ
فلما دخل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيت أيب طلحة قال" :هل ِِّم ما عندك يا أم سليم" فأتت بذلك اخلزب ،فأمر به رسول
ُ ر
َ ْ َ َ َْ
َُ ر َ َ َ َ ْ
للمفتُوت ،ثم قال فيه رسول اهلل
العكة من سم ٍن إداما
رصت عليه أم سليم ما خرج من
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ففت ،وع
صىل اهلل عليه وسلم ما شاء اهلل أن يقول يعين  :داع بأن اهلل تعاىل يبارك يف هذا الطعام القليل ،ويف رواية " :فجئت بها ففتح
َْ
َْ ْ
َ
ْ
ر َب َ
اطها ثم قال" :بسم اهلل امهلل أع ِظ ْم فيها الربكة" ثم قال" :ائذن لعرشة" فأذن هلم فأكلوا حىت ش ِب ُعوا ثم خرجوا ،ثم قال" :ائذن
ِ
ُّ
َ
ُ
لعرشة" فأذن هلم حىت أكل القوم لكهم وش ِبعوا والقوم سبعون رجال أو ثمانون .متفق عليه.
ْ ََ
َ
ُ
َ َ
ويف رواية :فما زال يَدخل عرشة ،وخيرج عرشة حىت لم يبق منهم أحد إال دخل ،فأكل حىت ش ِبع ،ثم ه ريأها فإذا يه ِمثلها حني
أكلوا منها .ويف رواية :فأكلوا عرشة عرشة ،حىت فعل ذلك بثمانني رجال ،ثم أكل انليب صىل اهلل عليه وسلم بعد ذلك وأهل
ْ ً
ْ ُ
َُ
ابليت ،وتركوا ُسؤ َرا .ويف رواية :ثم أف َضلوا ما بَلغوا جريانهم.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :دالئل انلبوة  -آداب الطعام.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
أقراصا  :مجع قرص ،قطع من العجني أو اخلزب.
•
َ
• ِمخار  :ثوب تغطي به املرأة رأسها.
َ ُْ َْ
• د رسته  :أخفته.
ر
ر
َر
ولفت ً
أنسا بباقيه.
وردتين ببعضه  :لفت اخلزب ببعض اخلِمار
•
َ ُ
ْ
ِّ
• هلِم  :أح َِضي ما عندك.
ُ ر
ُ
العكة  :إناء من جدل مستدير جيعل فيه السمن َغبلا والعسل.
•
َْ
َ
• فآدمته  :جعلت فيه إداما.
َ َ
• ه ريأها  :مجعها بعد األكل.
ُْ
• ِمثلها  :ىلع حاتلها قبل أن يأكلوا منها.
ُ ًَ
ؤرا  :بقية
• َتركوا س
ْ َ ُ
• أفضلوا  :أبقوا ،ويف رواية ملسلم :فبقيت فضلة فأهديناها جلرياننا.
َ َ
َُ
أوصلوه هدية إيلهم.
• ما بَلغوا جريانهم :
ر
َ
• َع َص َ
ب َب ْطنه  :شد ىلع بطنه.
َ
• ُ
الع َصابة  :اخل ِْرقة اليت توضع ىلع ابلَطن من اجلوع.
• ِك َرس  :قِ َطع ،مجع كرسة.
• الربكة  :انلماء والزيادة والسعادة.
فوائد احلديث:

 .1تأييد اهلل نلبيه باآليات واملعجزات.
َ
ِّ
 .2جواز العمل بالف َر َ
اسة والقرائن حيث استدل أبو طلحة من ضعف صوته صىل اهلل عليه وسلم ىلع ِشدة اجلوع.
ِ
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

جواز ادلعوة إىل الطعام يف املسجد ،وكذلك اإلجابة منه.
جلوس العالم ألصحابه يف املسجد إلفادتهم.
جواز ادلعوة إىل الطعام وإن لم يكن ويلمة.
جواز استداعء العدد الكثري إىل الطعام القليل.
إذا علم املدعو أن ادلاِع ال يكره أن حيَض معه غريه فال بأس بإحضاره معه.
اعتناء الصحابة بأحوال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
َ
َ
ُ
جواز األكل حىت الشبع ،فيف احلديث( :فأكلوا حىت ش ِبعوا).
جواز إدخال الضيوف عرشة عرشة إذا احتيج إىل ذلك لضيق الطعام أو ماكن اجللوس عليهم.
صرب انليب صىل اهلل عليه وسلم؛ فإنه اكن جيوع حىت يَربِط ىلع َب ْط ِنه وال يسأل أحدا.
َْ
ِّ
ما اكن عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه من الفقر والشدة.
ْ
جواز األكل من ُسؤر األخرين.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.ـ
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
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ََْ
ه ُ َُ ْ َ
ه ُ
ُ
ُ
ثم يؤَت باملنشار فيوضع ىلع رأسه
الرجل فيحف ُر هل يف األرض ،فيجعل فيها،
قد اكن من قبلكم يؤخذ
ْ َ
ُْ َ ُ ْ َ
ُ
َ ُ ُّ
اط احلديد ما دون ْ
حل ِمه وعظمه ،ما يصده ذلك عن دِينِه
فيجعل ن ِصفني ،ويمشط بأمش ِ
احلديث :عن أيب عبد اهلل خباب بن األرت -ريض اهلل عنه -قال :شكونا إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو
َ َ
ِّ
ٌ ًَ
ال ت َ ْستَنْ ُ
رص نلا ،أال تدعو اهلل نلا؟ فقال« :قد اكن من قبلكم يُؤخذ الرجل فيُحفر
ُمتَ َو ِّسد بُ ْردة هل يف ِظل الكعبة ،فقلنا أ
ِ
ثم يُؤَت بالمنْ َشار فيوضع ىلع رأسه فيُجعل نصفنيُ ،
هل يف األرض ،فيُجعل فيها ،ر
بأمشاط احلديد ما دون حلمه
ويمشط
ِ
َِ ِ
ُّ
وعظمه ،ما يَ ُصد ُه ذلك عن دينه ،واهلل يلُ ِت رم رن اهلل هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حَضموت ال خياف إال
ٌ ًَ
ََ
اهلل واذلئب ىلع غن ِمه ،ولكنكم تستعجلون» .ويف رواية« :هو ُمتَ َو ِّسد بُ ْردة ،وقد لقينا من املرشكني شدة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث حييك خباب -ريض اهلل عنه -ما وجده املسلمون من األذية من كفار قريش يف مكة ،فجاؤوا يشكون إىل انليب

صىل اهلل عليه وسلم -وهو متوسد بردة هل يف ظل الكعبة ،فبني انليب -عليه الصالة والسالم -أن من اكن قبلنا ابتيل يف دينهُ
أعظم مما ابتيل به هؤالء ،حيفر هل حفرة ،ثم يُلىق فيها ،ثم يؤَت باملنشار ىلع مفرق رأسه ويشق نصفني ،ويمشط بأمشاط احلديد
ما بني جدله وعظمه ،وهذه أذية عظيمة.

ثم أقسم -صلوات اهلل وسالمه عليه -أن اهلل -سبحانه -سيتم هذا األمر ،يعين :سيتم ما جاء به الرسول -عليه الصالة
والسالم -من دعوة اإلسالم ،حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حَضموت ال خيىش إال اهلل واذلئب ىلع غنمه،

ثم أرشد -عليه الصالة والسالم -صحبه الكرام إىل ترك العجلة؛ فقال" :ولكنكم تستعجلون" أي :فاصربوا وانتظروا الفرج
من اهلل ،فإن اهلل سيتم هذا األمر ،وقد صار األمر كما أقسم انليب -عليه الصالة والسالم.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > العهد امليك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -عالمات انلبوة  -اللباس.
َ ِّ
َ
راوي احلديث :خ رباب بن األرت -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

َُْ
ٌ ًَ
الربدة حتت رأسه.
ُمتَ َو ِّسد بُ ْردة  :جاعل
َُْ
الربدة ِ :ك َساء خمطط يلتحف به.
ت َ ْستَنْ ِ ُ
رص نلا  :تسأل اهلل انلرص نلا.
ُّ
ما يَ ُصد ُه  :ما يمنعه أو يرصفه.
ْ َ
ال ِمنشار  :آلة يقطع بها اخلشب.
دون حلمه  :تنفذ إىل ما حتت اللحم ،من عظم وعصب.
َ
ُ
يلكملن.
يلُ ِت رم رن :
هذا األمر ِ :دين اإلسالم.
الراكب  :املسافر.
من صنعاء  :بدل بايلمن.
حَضموت  :موضع بأقىص ايلمن.

 .1جواز ِذكر ما يتعرض هل املسلم من ابلالء من باب اإلخبار ،ال من باب الشكوى.
 .2صرب أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ما جيدونه من العذاب يف سبيل اهلل -تعاىل.-
 .3االستنصار بالقوي.
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ً
جواز طلب ادلاعء ممن هو جماب ادلعوة ،أو من أهل اخلري والصالح ،برشط أال يرتك ادلاعء اعتمادا ىلع داعئهم.
ادلاعء ىلع الكفار وطلب ذلك.
تثبيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه وأن ما يصيبهم قد أصيب به أمم من قبلهم.
مدح الصرب ىلع العذاب يف ادلين ،وأن مع العرس ً
يرسا.
اتلأيس بالصاحلني اذلين امتحنوا يف دينهم ،فصربوا.
العداوة بني أهل احلق وابلاطل قديمة.
ثبات أهل اإليمان من األمم السابقة ىلع دينهم وعدم تركه ،مع ما يتعرضون هل من أنواع األذى.
االبتالء من لوازم اإليمان.
أن العاقبة هلذا ِّ
ادلين ،ولو كره الاكفرون.
اإلسالم ِدين األمن والسالم.
صدق رساتله -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد أخرب بأمور مستقبلية غيبية ،وحتقق ذلك بوعد من اهلل -تعاىل.-
حتقق ما أخرب به انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-من انتشار اإلسالم ،واستتباب األمن والسالم.
كراهية االستعجال بانلرص ،وأن انلرص يأيت مع الصرب.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
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ً
ً
اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يزور قباء راكبا وماشيا ،فيصيل فيه ركعتني

ُ
يزور ُقبَ َ
اء راكبًا وماشيًا،
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِّ
فيُ َصيل فيه ركعتني.
َ ْ
ويف رواية :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأيت مسجد ُقبَ َ
ت راكبًا وماشيًا ،واكن ابن ُعمر يفعله.
اء لك سب ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

منطقة قباء اليت بُ َ
ين بها أول مسجد يف اإلسالم قرية قريبة من مركز املدينة من عوايلها ،فاكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
يزوره راكبا وماشيا ،وقوهل لك سبت :حيث اكن خيصص بعض األيام بالزيارة
ُّ
واحلكمة يف جميئه -صىل اهلل عليه وسلم -إىل قباء يوم السبت من لك أسبوع ،إنما اكن ملواصلة األنصار وتفقد حاهلم وحال
ر
الرس يف ختصيص ذلك بالسبت.
من تأخر منهم عن حضور اجلمعة معه ،وهذا هو ِ

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -املساجد  -فضائل الصحابة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :متفق عليها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُقبَ َ
اء  :منطقة قباء :قرية اكنت ىلع بُعد ميلني من املدينة ،ويه اآلن داخل املدينة.
• سبت  :السبت إما ايلوم أي :لك يوم سبت ،وهو األقرب ،أو األسبوع ،أي :أسبوعيًا.

فوائد احلديث:

 .1استحباب زيارة مسجد قباء ،وقد صح اخلرب عن سيِّد البرش -صىل اهلل عليه وسلم -أن من خرج من بيته مت ً
طهرا فصىل فيه ركعتني اكن كعدل
عمرة.
ِّ
 .2حرص عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -ىلع اتلأيس برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،للحافظ ابن حجر العسقالين ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،رقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َْ ُ ه ْ َ َ َ ْ
ْ َ
ْنيل السجدة وهل أىت ىلع اإلنسان
اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعةِ :الم ت ِ

احلديث :عن أيب ُه َر ْيرة -ريض اهلل عنه -قال« :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ي ْقرأ يف صالة الفجر يَ َ
وم اجلُ ُم َع ِة :الم
ِ
َْ ُ ر ْ َ َ َ ْ
َ
اإلنسان».
السجدة وهل أَت ىلع
زنيل
ت ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة سورة السجدة اكملة ،وذلك يف الركعة األوىل
بعد الفاحتة ،ويقرأ يف الركعة اثلانية بعد الفاحتة سورة اإلنسان اكملة؛ تذكريا بما اشتملت عليه السورتان من أحداث عظيمة

وقعت وستقع يف هذا ايلوم ،كخلق آدم ،وذكر املعاد وحرش العباد ،وأحوال القيامة ،وغريها.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• اكن  :هنا تدل ىلع االستمرار.
• "الم تزنيل" السجدة  :السورة اليت اسمها السجدة.
• هل أَت ىلع اإلنسان  :السورة اليت اسمها اإلنسان.
فوائد احلديث:

 .1استحباب قراءة هاتني السورتني يف صالة فجر يوم اجلمعة.
 .2من السنة املواظبة ىلع قراءة هاتني السورتني يف صالة الفجر يوم اجلمعة.
 .3فيه تذكري للناس بما اكن وسيكون يف هذا ايلوم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،لعبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل1435 ،ه.
خالصة الالكم ،لفيصل املبارك احلريميل ،الطبعة اثلانية 1412 ،ـه1992 -م.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة  -الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجِم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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َ َ ه رَ
َ ُ
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -الق ِميص
اب إىل
ِ
اكن أحب اثلي ِ

َ
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن أَ َح ر
ب اثلِّيَ
القم ُ
يص.
اب إىل
رسول ا ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن أحب اثلياب إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -القميص؛ ألنه أسرت من اإلزار والرداء ،وألنه قطعة واحدة يلبسها
اإلنسان مرة واحدة فِه أسهل من أن يلبس اإلزار أوال ثم الرداء ثانيا.

ولكن مع ذلك لو كنت يف بدل يعتا دون بلاس األزر واألردية ولبست مثلهم فال حرج واملهم أال ختالف بلاس أهل بدلك

فتقع يف الشهرة وقد نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن بلاس الشهرة.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف السنن الكربى وأمحد
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• القميص  :ثوب خميط بكمني غري مفرج يلبس حتت اثلياب ،من القطن َغبلا.
فوائد احلديث:

 .1انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن حيب القميص من اثلياب املخيطة .ألنه أسرت لألعضاء ،وأقل مؤنة ،وأخف ىلع ابلدن ،والبسه أكرث تواضعا.
 .2مرشوعية االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ملبسه وما حيبه من اللباس.
 .3جواز استحباب لبس بعض اثلياب دون بعض.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
خمترص الشمائل املحمدية ،لألبلاين ،نرش :املكتبة اإلسالمية – عمان – األردن.
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اكن خلق نِب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -القرآن

ُ ُ َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن خل ُق نيب اَّلل ِ -صىل اهلل عليه وسلم -القرآن.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أنه -صىل اهلل عليه وسلم -يتخلق بأخالق القرآن ،ما أمر به القرآن قام به وما نىه عنه القرآن اجتنبه ،سواء
اكن ذلك يف عبادات اهلل -تعاىل -أو يف معاملة عباد اهلل ،فخلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -امتثال القرآن ،ويف هذا إشارة
من أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -أننا إذا أردنا أن نتخلق بأخالق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فعلينا أن نتخلق

بالقرآن.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -العمل بالقرآن  -السرية.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
طويل.
حديث
اتلخريج :رواه مسلم يف مجلة
ٍ
ٍ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ختلقه بأخالق القرآن.
 .2مدح أخالق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأنها اكنت من مشاكة الويح.
 .3تنبيه ىلع مزنلة األخالق يف اإلسالم وأنها من مقتضيات لكمة اتلوحيد اليت تثمر العمل الصالح.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش.1407
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
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ً
حياء من العذراء يف خدرها
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أشد

َ ْ
ََ ر
ً
العذ َرا ِء
حياء من
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أشد
ْ َ
ْ ُُ
يف ِخد ِرها ،فإذا رأى شيئا يَك َرهه عرفناه يف وجهه.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر

ً
حياء؛ ألنها لم تَتوج ولم تعارش الرجال
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أشد حياء من املرأة اليت لم تَتوج ويه أشد النساء
ُّ
فتجدها حيية يف خدرها ،فرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أشد حياء منها ،ولكنه -صىل اهلل عليه وسلم -إذا رأى ما يكره
وما هو خمالف لطبعه -صىل اهلل عليه وسلمُ -عرف ذلك يف وجهه.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حياؤه صىل اهلل عليه وسلم
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حياء  :احلياء خلق عظيم حيمل ىلع فعل اجلميل وترك القبيح.
َ ْ
العذ َراء  :ابلكر ،ويه األنَث اليت لم يمسها رجل ،سميت به بلقاء عذرتها ،ويه ما يكون من اتلحام يف فم الرحم.
•
ْ
• اخلِدر  :ناحية يف ابليت يرتك عليها سرت.
• يكرهه  :ال حيبه.
ََ َ
وجهه  :تغري وجهه ولم يتلكم لشدة حيائه.
• عرفناه يف ِ
فوائد احلديث:
 .1بيان ما اشتمل عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من احلياء ،وهو اخللق العظيم.
 .2احلياء خلق غريزي يف النساء.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ً
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يبيت الليايل املتتابعة طاويا ،وأهله ال جيدون عشاء ،واكن أكَث
خزبهم خزب الشعري

احلديث :عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يبيت الليايل املتتابعة
َطاوياً ،وأهلُ ُه ال جي ُدون َع َش ً
اء ،واكن أكرث خزبهم خزب الشعري.
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ينام الليايل املتتابعة املتوايلة من غري أكل ،وكذلك زوجاته وعياهل؛ ألنهم ال جيدون طعام
َ
العشاء ،واكن أكرث خزبهم من الشعري ،وهو أقل لكفة من الرب وغريه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
• طاويا  :خايل ابلطن لم يأكل.
فوائد احلديث:

 .1بيان لزهده -صىل اهلل عليه وسلم -وتقلله من ادلنيا وصربه ىلع ألوائها.
 .2فضيلة ألزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تلحملهم املشاق معه.
 .3بيان خلشونة العيش اليت اكنوا عليها.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
خمترص الشمائل املحمدية ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ،دار الكتاب العريب-بريوت ،بدون تاريخ.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعجبه اتليمن يف تنعله ،وترجله ،وطهوره ،ويف شأنه لكه

َ َ ِّ
ُّ
ُّ
وترج ِله،
اتليمن يف تن ُّعله،
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعجبه
ُ ِّ
َ
ُ ُ
وره ،ويف شأنه لكه».
وطه ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختربنا اعئشة -ريض اهلل عنها -عن اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املحببة إيله ،وَه تقديم األيمن يف لبس نعله ،ومشط
شعره ،وترسحيه ،وتطهره من األحداث ،وىف مجيع أموره اليت من نوع ما ذكر لكبس القميص والرساويل ،وانلوم ،واألكل

والرشب وحنو ذلك.

لك هذا من باب اتلفاؤل احلسن وترشيف ايلمني ىلع اليسار.

وأما األشياء املستقذرة فاألحسن أن تقدم فيها اليسار؛ وهلذا نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن االستنجاء بايلمني ،ونىه

عن مس اذلكر بايلمني ،ألنها للطيبات ،واليسار ملا سوى ذلك.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -األطعمة  -اللباس  -اآلداب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

يعجبه اتليمن  :يفضل تقديم األيمن ىلع األيرس.
َ
يف تنَ ُّعله  :لبس نعله.
َ
ُّ
وت َرجله  :ترسيح شعر رأسه وحليته باملشط.
ُ
وط ُهوره  :تطهره ،ويشمل الوضوء والغسل وإزالة انلجاسة.
وىف شأنه لكه  :مجيع أمره.

.1
.2
.3
.4
.5

ً
ً
وط ًّبا.
تقديم ايلمني لألشياء الطيبة هو األفضل رشاع وعقال ِ
ً
ً
جعل اليسار لألشياء املستقذرة ،هو األيلق رشاع وعقال.
الرشع الرشيف جاء إلصالح انلاس وتهذيبهم ووقايتهم من األرضار.
السنة يف غسل ايلدين والرجلني يف الوضوء تقديم ايلمني.
كمال السنة املطهرة بمرااعة انلظافة يف ترسيح الشعر وغريه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426( ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ً
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحسن انلاس خلقا

ُ ُ ً
ُ
َ َ َ َ
َ
أحسن ر
انلاس خلقا.
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول ا ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بيان ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عليه من حسن اخللق وكرم الشمائل واتلواضع ،حليازته مجيع املحاسن واملاكرم

وتكاملها فيه.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1ما اكن عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -من كمال اخلُلق.
 .2احلث ىلع حسن اخللق تأسيا بانليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،داراملعرفة.
 -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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اكن غالم يهودي َيدم انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-

َ َ ُ َ ٌ َ ُ ٌّ َ ْ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ف َمر َض ،فَأتَ ُاه ر
خي ُد ُم ر
انل ُّ
انل ر
يب -
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن غالم يهو ِدي
َ َِ
ْ ْ َََ َ َ
ََ َ َ
َ ْ ََ
ََُ َُْ ََ َ
ْ َ َ
َ ُ ُُ ََ َ َ َْ َ
اس ِم ،فأسلم،
أبي ِه وهو ِعنده؟ ،فقال :أ ِطع أبا الق ِ
صىل اهلل عليه وسلم -يعوده ،فقعد ِعند ر ِ
أس ِه ،فقال هل« :أس ِلم» فنظر ِإىل ِ
ر
ْ
َُ َُ
َ َ
ْ ُ
أن َق َذ ُه َ
من ر
خ َر َج ر
انل ُّ
ار».
انل
ي
اذل
هلل
ف
ِ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -وهو يقول« :احلَمد ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أن فىت صغريا من ايلهود اذلين اكنوا يف املدينة اكن خيدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فمرض فزاره انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -فعرض عليه أن يُسلم ،فأسلم الغالم فقال" :احلمد هلل اذلي أنقذه من انلار".

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• غالم  :من اكن دون سن ابللوغ.
• أنقذه  :خلصه وجناه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جواز عيادة الاكفر ،واستحباب عرض اإلسالم عليه.
فضل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومدى تأثريه ىلع انلفوس والقلوب بإخالصه وإشفاقه ىلع انلاس.
شدة احلرص ىلع هداية العصاة والكفار ،وعدم ايلأس منهم.
جواز استخدام املرشك والصغري يف أعمال اخلدمة.
حسن العهد مع أهل اذلمة والعمال.
عرض اإلسالم ىلع الصيب ،وأنه يصح منه اإلسالم إذا أسلم.
أن األب قد يؤثر ابنه يف اخلري ،وهو ال يفعله.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن  -الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة  -بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6186( :
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ُ
اكن ك ُّم قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الرصغ

ُّ ْ
ُ
الرص ِغ.
احلديث :عن أسماء بنت يزيد -ريض اهلل عنها -قالت :اكن ك ُّم قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

اكن مقدار كم قميص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل املفصل بني الكف والساعد ،ولكن احلديث فيه ضعف ،ولم يرد

ما خيالفه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أسماء بنت يزيد -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
الر ْصغ -بالصاد -ويقال ُّ
• ُّ
(الر ْسغ) بالسني أيضا : :-هو املفصل بني الكف والساعد.
ُ
• كم  :الكم :مدخل ايلد وخمرجها من اثلوب.

فوائد احلديث:

 .1احلض ىلع الزهد يف امللبس وعدم تطويل اثلياب ألنه يفيض إىل اخليالء أو يعيق حركة اإلنسان.
 .2جعل الكم إىل الرسغ استحبابا ،لعدم ورود ما خيالف هذا احلديث.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
ضعيف اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان حممد القاري ،انلارش :دار الفكر ،ط 1اعم 1422ه.

الرقم املوحد)5816( :
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اكن الكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الكما فصال يفهمه ُك من يسمعه

ر َ َ َ ً َ ْ ُ ُ ُّ
ر
َ َ َ َُ َُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الك ًما فصال يف َه ُمه لك َم ْن
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن الكم رس ِ
ُ
ي َ ْس َم ُعه.

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ر
حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها قالت :إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن الكمه فصال ،معناه أنه اكن مفصال ال يدخل
ِّ
احلروف بعضها ىلع بعض ،وال اللكمات بعضها ىلع بعض ،بني ظاهر للك من سمعه ليس فيه تعقيد وال تطويل ،حىت لو شاء
ر
ر
ر ُ ْ
ر
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أع ِط َي
العاد أن حيصيه ألحصاه من شدة تأنيه -صىل اهلل عليه وسلم -يف الالكم؛ وهذا ألن
جوامع اللكم واخترص هل الالكم اختصارا ،وجوامع اللكم أن جتمع املعاين الكثرية يف اللفظ القليل.

وهك ذا ينبيغ لإلنسان أن ال يكون الكمه متداخال حبيث خيىف ىلع السامع؛ ألن املقصود من الالكم هو إفهام املخاطب،
ولكما اكن أقرب إىل اإلفهام اكن أوىل وأحسن.

ثم إنه ينبيغ لإلنسان إذا استعمل هذه الطريقة ،يعين إذا جعل الكمه فصال بينا واضحا ،ر
وكرره ثالث مرات ملن لم يفهم ،ينبيغ
أن يستشعر يف هذا أنه متبع لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت حيصل هل بذلك األجر وإفهام أخيه املسلم.

وهكذا مجيع السنن اجعل ىلع بالك أنك متبع فيها لرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حىت يتحقق لك االتباع وثوابه.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > الكمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
ُ
اتلخريج :رواه أبو داود واللفظ هل ،والرتمذي والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ً
• فصال  :مفصوال بني أجزائه وواضحا ،وفاصال بني احلق وابلاطل.

فوائد احلديث:

 .1فصاحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخماطبته للناس بما يفهمون.
 .2ينبيغ ىلع ادلاِع إىل اهلل أن يبذل لك جهده يلصل الكمه إىل لك من أحب سماعه.
 .3ينبيغ ىلع ادلاِع إىل اهلل أن يكون رحيما باملدعوين يف إيصال احلق هلم ،وحريصا عليهم ،ومهتما بأمرهم أكرث من أمره.
ُ
فهم السامعني حديثه حىت ال خيىف منه يشء ىلع بعضهم ،فيفهم ضده وعكسه.
 .4ينبيغ ىلع املتحدث أن ي ِ
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،ط ،1مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1422 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3321( :
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اكنت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء ،لكما هلك نِب خلفه نِب ،وإنه ال نِب بعدي ،وسيكون بعدي خلفاء
فيكَثون

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اكنت بنو إرسائيل ت َ ُس ُ
وس ُه ُم،
َ ََ ُ
األنبياء ،لكما هلك نيب خلفه نيب ،وإنه ال نيب بعدي ،وسيكون بعدي خلفاء فيكرثون» ،قالوا :يا رسول اهلل ،فما تأمرنا؟
ر
ْ َْ ُ
رت َاعهم».
قال« :أوفوا ببيعة األول فاألول ،ثم أعطوهم حقهم ،واسألوا اهلل اذلي لكم ،فإن اهلل سائلهم عما اس

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكنت بنو إرسائيل تتوىل األنبياء أمرهم كما يفعل الوالة واألمراء بالرعية ،لكما مات نيب جاء بعده نيب ،وإنه ال نيب بعدي،

وسيكون خلفاء كثريون حيكمون انلاس .فقال الصحابة -ريض اهلل عنهم :-إذا كرث بعدك اخللفاء فوقع التشاجر واتلنازع

بينهم فما تأمرنا أن نفعل؟ فأجابهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل" :أوفوا ببيعة األول" وأعطوهم حقهم وإن لم يعطوكم

حقكم؛ ألن اهلل سيسأهلم عن حقكم ،ويثيبكم بما لكم عليهم من احلق.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -السري  -قتال أهل ابليغ  -اجلهاد.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إرسائيل  :هو انليب يعقوب عليه السالم ،وإرسائيل اسم عرباين معناه  :عبد اهلل .وأبناؤه هم قبائل ايلهود.
• تسوسهم  :يتولون أمورهم.
• هلك نيب  :مات.
• خلفه نيب  :جاء ماكنه نيب آخر يقيم أمرهم وينرص مظلومهم.
• ال نيب بعدي  :فيفعل ما اكن يفعل أوئلك.
• فيكرثون  :يكرث عددهم.
• أوفوا  :الزموا بيعته.
• ابليعة  :املعاقدة واملعاهدة ىلع طاعة ونرصة احلاكم األول.
• أعطوهم حقهم  :أطيعوهم واعرشوهم بالسمع والطاعة.
• اذلي لكم  :أي عليهم من الرفق بكم وراعيتكم.
• اسرتاعهم  :استحفظهم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أنه ال بد للرعية من نيب أو خليفة يقوم بأمرها ،وحيملها ىلع الطريق املستقيم.
أنه ال نيب بعد نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم.-
السمع والطاعة لوالة أمر املسلمني.
من معجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اإلخبار عن املغيبات.
أنه ال جيوز عقد ابليعة خلليفتني يف آن واحد.
عظم مسؤويلة اإلمام ،فإن اهلل -تعاىل -سيسأهل عن رعيته.
وجوب مناصحة احلاكم املسلم باحلسىن والرفق.
ابليعة ال جتب إال إلمام مجاعة املسلمني.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4936( :
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اكنت يد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ايلمىن لطهوره وطعامه ،واكنت اليرسى خلالئه وما اكن من أذى

ر
َ َ َُ ُ
مىن ل ُط ُهوره َ
صىل اهلل عليه وسلرم -ايلُ َ
وط َعا ِم ِه،
ول اهلل -
ِِ
ِ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت" :اكنت يد رس ِ
َ
َ
ََ
َ َ َ
واكنَت اليُ ْ َ
وما اكن ِم ْن أذى".
رسى ِخلَالئِ ِه،
َ
ر
َْ ُ
َر
صىل اهلل عليه وسلرمَ -اك َن َجيْ َع ُل يَمينَ ُه ِل َط َعا ِم ِه َو َ َ
رشابِ ِه َو ِثيَابِ ِهَ ،وجي َعل
عن حفصة -ريض اهلل عنها" -أن َر ُسول اهلل -
ِ
َ
ي َ َس َ
ار ُه ل ِ َما ِس َوى ذلِك".

درجة احلديث :احلديثان صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

ر
بينت اعئشة -ريض اهلل عنها ،-ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يستعمل فيه ايلمني ،وما اكن يستعمل فيه اليسار ،فذكرت
أن اذلي يستعمل فيه اليسار ما اكن فيه أذى؛ اكالستنجاء ،واالستجمار ،واالستنشاق ،واالستنثار ،وما أشبه ذلك ،لك ما فيه
ً
تكريما هلا؛ ألن األيمن أفضل من األيرس.
أذى فإنه تقدم فيه اليرسى ،وما سوى ذلك؛ فإنه تقدم فيه ايلمىن؛
وهذ احلديث داخل يف استحباب تقديم ايلمىن فيما من شأنه اتلكريم فقوهلا -ريض اهلل عنها.-

قوهلا" :لطهوره" :يعين إذا تطهر يبدأ بايلمني ،فيبدأ بغسل ايلد ايلمىن قبل اليرسى ،وبغسل الرجل ايلمىن قبل اليرسى ،وأما
ٌ
ً
ٌ
مجيعا إال إذا اكن ال يستطيع أن يمسح إال بيد واحدة ،فهنا
عضو واحد ،وهما داخالن يف الرأس ،فيمسح بهما
األذنان فإنهما

يبدأ باألذن ايلمىن للَضورة.
قوهلاَ :
"وط َعا ِم ِه" :أي تناوهل الطعام.
"واكنت يده اليرسى خلالئه" :أي ملا فيه من استنجاء وتناول أحجار وإزالة أقذار.
"وما اكن من أذى" كتنحية بصاق وخماط وقمل وحنوها.

وحديث حفصة مؤكد ملا سبق من حديث اعئشة ،اذلي جاء يف بيان استحباب ابلداءة بايلمني فيما طريقه اتلكريم ،وتقديم

اليسار فيما طريقه األذى والقذر؛ اكالستنجاء واالستجمار وما أشبه ذلك.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :احلديث األول :رواه أبو داود وأمحد.
احلديث اثلاين :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ ُ
ورهِ  :وهو بضم الطاء املهملة :استعمال املاء للتطهر ،وبفتحها املاء املتطهر به.
• ِلطه َ ِ
• ِخلَال َئِ ِه  :أي :لالستنجاء وتناول األحجار وإزالة األقذار.
َ
• ِم ْن أذى  :اكبلصاق واملخاط وحنو ذلك.
فوائد احلديث:

 .1احلديث مؤكد لقاعدة الرشيعة :يف استحباب ابلداءة بايلمني فيما فيه اتلكريم ،وتقديم اليسار فيما فيه األذى والقذر.
 .2ايلد اليرسى ال تستعمل إال يف إزالة اخلبيث ،وَك ما اكن ال تكريم فيه.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه،
2007م.
َ
ر
َ
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،املحقق :شعيب األرنؤوط ،حممد اك ِمل قره بلل ،انلارش :دار الرسالة العاملية.
صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1425 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل1415 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407،ه1987 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421،ه2001 ،م.

الرقم املوحد)3019( :
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َ ْ َْ
ََْ
ََْ ََْ
كنا يف سفر مع انلِب صىل اهلل عليه وسلم ،وإنا أرسينا حىت كنا يف آخر الليل ،وقعنا وقعة ،وال وقعة أحىل
َ
عند املسافر منها ،فما أيقظنا إال ح ُّر الشمس ،واكن أول من استيقظ فالن ،ثم فالن ،ثم فالن ،ثم عمر بن
اخلطاب

احلديث :عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال :كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وإنا أَ ْ َ
رسيْنا حىت
ْ
َْ ْ
كنا يف آخر الليلَ ،وقعنا َوق َعة ،وال َوق َعة أحىل عند املسافر منها ،فما أيقظنا إال َح ُّر الشمس ،واكن أول من استيقظ

فالن ،ثم فالن ،ثم فالن ،ثم عمر بن اخلطاب ،واكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حىت يكون هو يستيقظ،
ألنا ال ندري ما حيدث هل يف نومه ،فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب انلاس واكن رجال جليدا ،ر
فكرب ورفع صوته

باتلكبري ،فما زال يكرب ويرفع صوته باتلكبري حىت استيقظ بصوته انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فلما استيقظ شكوا
ُ
إيله اذلي أصابهم ،قال« :ال ضري -أو ال يضري -ارحتلوا» .فارحتل ،فسار غري بعيد ،ثم نزل فداع َ
بالوضوء ،فتوضأ ،ونو ِد َي
ِّ
ر
بالصالة ،فصىل بانلاس ،فلما انفتل من صالته إذا هو برجل معَتل لم يُ َصل مع القوم ،قال« :ما منعك يا فالن أن تصيل

مع القوم؟» .قال :أصابتين جنابة وال ماء ،قال« :عليك بالصعيد ،فإنه يكفيك» .ثم سار انليب صىل اهلل عليه وسلم،
فاشتىك إيله انلاس من العطش ،فزنل فداع فالنا ،وداع َع ِل ًّيا فقال« :اذهبا ،فابتغيا املاء» .فانطلقا ،فتلقيا امرأة بني
ُ ُ
َ ََ
أمس هذه الساعة ،ونف ُرنا خلوف.
مزادتني -أو سطيحتني -من ماء ىلع بعري هلا ،فقاال هلا :أين املاء؟ قالت :عهدي باملاء ِ
ً
قاال هلا :انطليق .إذا قالت :إىل أين؟ قاال :إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .قالت :اذلي يقال هل :الصابئ؟ قاال :هو
اذلي َت ْعنني ،فانطليق ،فجاءا بها إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وحدثاه احلديث ،قال :فاستَ ْ َ
زنلوها عن بعريها ،وداع انليب
ففرغ فيه من أفواه املزادتني -أو سطيحتني -وأَ ْو َكأ أفواههما وأطلق َ
صىل اهلل عليه وسلم بإناء ،ر
الع َز ِ َ
ايل ،ونودي يف
انلاس :اسقوا واستقوا ،فسىق َمن شاء واستىق َمن شاء ،واكن آخر ذاك أن أعطى اذلي أصابته اجلنابة إناء من ماء ،قال:
ََ
َ
«اذهب فأفرغه عليك» .ويه قائمة تنظر إىل ما ُي ْف َعل بمائهاُ ،
وايم اهلل لقد أقلع عنها ،وإنه يلُخ ريل إيلنا أنها أشد َمألة
ْ
منها حني ابتدأ فيها ،فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم« :امجعوا هلا» .فجمعوا هلا من بني َعجوة ودقيقة وسويقة حىت مجعوا
هلا طعاما ،فجعلوها يف ثوب ومحلوها ىلع بعريها ،ووضعوا اثلوب بني يديها ،قال هلا« :تعلمني ،ما رزئنا من مائك شيئا،
ر
ولكن اهلل هو اذلي أسقانا» .فأتت أهلها وقد احتبست عنهم ،قالوا :ما حبسك يا فالنة؟ قالت :العجب ،لقيين رجالن،

فذهبا يب إىل هذا اذلي يقال هل الصابئ ،ففعل كذا وكذا ،فواهلل إنه ألسحر انلاس من بني هذه وهذه ،وقالت بإصبعيها
الوسطى والسبابة ،فرفعتهما إىل السماء –تعين :السماء واألرض -أو إنه لرسول اهلل حقا ،فاكن املسلمون بعد ذلك يَ ِغريون
ىلع من حوهلا من املرشكني ،وال يصيبون ِّ ْ
الرصم اذلي يه منه ،فقالت يوما لقومها :ما أرى أن هؤالء القوم يدعونكم
عمدا ،فهل لكم يف اإلسالم؟ فأطاعوها ،فدخلوا يف اإلسالم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف مجلة من األحاكم واملعجزات اليت ظهرت للصحابة رضوان اهلل عليهم؛ ذلك ألنهم اكنوا يف سفر

وغلبهم انلعاس وخرج وقت صالة الفجر فما اكن من انليب صىل اهلل عليه وسلم إال أن أوضح هلم ما جيب عليهم فعله يف
مثل هذه احلال أال وهو املبادرة لقضاء الصالة.

واألمر اآلخر أنه اكن من بني الصحابة من أصابته جنابة ولم يكن معهم ماء فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم باتليمم فظهر

أنه يف حال فقد املاء أجزأ اتليمم عن الغسل.

واألمر اثلالث وهو إحدى معجزات انليب صىل اهلل عليه وسلم أن انلاس شكو إيله العطش وعدم املاء فأرسل من يبحث عن
املاء فلم جيدوا ماء ووجدوا امرأة معها ماء يف مزادتني هلا فأخذوها للنيب صىل اهلل عليه وسلم فأخذ من مزادتيها ً
ماء وداع
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اهلل تعاىل حىت فاض املاء وجعل الصحابة يستقون ويسقون حىت من أصابته جنابة أخذ من املاء ما يغتسل به ثم أخذت املرأة

مزادتيها ويه تقول وكأين بها أمأل من ذي قبل كما أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر أن جيمع هلا من الطعام ماكفأة هلا ،مما
ً
اكن سببا بعد ذلك يف إسالمها وإسالم قومها.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلعوة إىل اإلسالم  -املعجزات  -الغسل  -اتليمم.
ُ
راوي احلديث :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزاِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين َاملفردات:
َْ ً
ْ َْ
رسنا يلال.
• أرسينا ِ :
• وقعنا وقعة  :نمنا نومة.
ر
ر
دل ثالث بينهما تلتسع.
• املزادتني  :ويه الراوية والقربة الكبرية اليت يَتودون بها املاء من املوارد ،وال تكون إال من جدلين ،تزاد جب ٍ
• السطيحة  :يه إداوة تتخذ من جدلين ويه أكرب من القربة.
• وأوكأ  :شد وهو فعل ماض من اإليكاء ،أي شد الواكء ،وهو ما يشد به رأس القربة.
• وأطلق العزايل  :أي فتحها وهو مجع العزالء ،وهو فم املزادة األسفل.
• اسقوا واستقوا  :لك منهما أمر فاألول من السيق واثلاين من االستقاء والفرق بينهما أن السيق لغريه واالستقاء نلفسه.
• أقلع  :بضم اهلمزة من اإلقالع ،يقال أقلع عن األمر إذا كف عنه.
• أشد مألة  :معناه أنهم يظنون أن ما بيق فيها من املاء أكرث مما اكن أوال.
• من بني عجوة  :العجوة تمر من أجود اتلمر باملدينة.
• ما َر َزئنا  :ما نقصنا.
• العجب  :مرفوع بفعل مقدر تقديره :حبسين العجب ،وهو األمر اذلي يتعجب منه لغرابته.
• من بني هذه وهذه  :تعين من بني السماء واألرض.
• يغريون  :من اإلَغرة باخليل يف احلرب.
• رصم  :هو أبيات من انلاس جمتمعة واجلمع أرصام.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

استحباب سلوك األدب مع األكابر كما يف فعل عمر ريض اهلل تعاىل عنه يف إيقاظ انليب صىل اهلل عليه وسلم.
إظهار اتلأسف لفوات أمر من أمور ادلين.
ال حرج ىلع من تفوته صالة بال تقصري منه لقوهل :ال ضري.
أن من أجنب ولم جيد ماء فإنه يتيم لقوهل عليك بالصعيد.
أن العالم إذا رأى أمرا جممال يسأل فاعله عنه يلوضحه فيوضح العالم هل هو وجه الصواب.
استحباب املالطفة والرفق يف اإلنكار.
اإلنكار ىلع ترك الشخص الصالة حبَضة املصلني بغري عذر.
أن قضاء الفوائت واجب وال يسقط باتلأخري ويأثم بتأخريه بغري عذر.
أن من حلت به فتنة يف بدل فليخرج منه ويلهرب من الفتنة بدينه كما فعل الشارع بارحتاهل عن بطن الوادي اذلي تشاءم به ألجل الشيطان.
استحباب األذان للفائتة.
جواز اجلماعة يف الصالة الفائتة.
جواز استعمال أواين املرشكني ما لم يتيقن فيها جناسة.
اتلحريض ىلع صالة اجلماعة.
جواز الشكوى من الراعيا إىل اإلمام عند حلول أمر شديد.
مرشوعية قضاء الفائت الواجب وأنه ال يسقط باتلأخري.
فيه من دالئل انلبوة حيث توضؤوا ورشبوا وسقوا واغتسل اجلند مما سقط من العزايل وبقيت املزادتان مملوءتان بربكته صىل اهلل عليه وسلم.
طهارة جدل امليتة بادلباغ؛ ألن املزادتني من جلود ذبائح املرشكني ،وذباحئهم ميتة.
جواز أخذ اإلنسان من ماء غريه اذلي حازه إذا دعت احلاجة إىل ذلك ،ال سيما إذا اكن األخذ ال يَض صاحبه ،فيجوز أن يأخذ ما يدفع عطشه
ولو بالقوة؛ ألنه يدفع عن نفسه العطش ،وال يَض صاحبه.
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ر
ر
حمرمة جنسة ،لكن ر
أن ذبيحة املرشك ميتة ر
طهر جدلها ادلباغ اذلي أذهب فضالتها انلجسة.
 .19أن املاء اذلي يف جدل امليتة املدبوغ طهور؛ ذلك

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -انلارش :دار طوق انلجاة -
الطبعة :األوىل 1422ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين احلنيف ،طبعة إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بدون تاريخ.

الرقم املوحد)8367( :
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كنت أغتسل أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من إناء واحد ،الكنا جنب

َ َ َ
َ
ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ََ
اح ٍد،
احلديث :عن اعئِشة -ريض اهلل عنها -قالت(( :كنت أغت ِسل أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -من إِنا ٍء َو ِ
ْ
َ
َ
ُْ
َ َ َر ُ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ
َ
الكنَا ُجنُب ،واكن يَأ ُم ُرين فَأترز ُرَ ،فيُبَ ُ
كف ،فأغ ِسله وأنا َحائِض)).
ارش ِين وأنا حائِض ،واكن خي ِرج رأسه ِإيل ،وهو معت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وزوجته اعئشة -ريض اهلل عنها ،-يغتسالن من اجلنابة من إناء واحد ،ألن املاء طاهر ال
يَضه غرف اجلنب منه ،إذا اكن قد غسل يديه قبل إدخاهلما يف اإلناء.

وقد أراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يرشع ألمته يف القرب من احلائض بعد أن اكن ايلهود ال يؤالكونها ،وال يضاجعونها،

فاكن -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر اعئشة أن تَتر ،فيبارشها بما دون اجلماع ،ويه حائض.

واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعتكف فيخرج رأسه إىل اعئشة ويه يف بيتها وهو يف املسجد فتغسله ،فالقرب من احلائض
ال مانع منه ملثل هذه األعمال وقد رشع توسعة بعد حرج ايلهود ،ولكن احلائض ال تدخل املسجد ،ئلال تلوثه ،كما يف هذا

احلديث.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عرشة النساء.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
ً
اتلخريج :متفق عليه ،لكنه روي مفرقا ،فمن أول احلديث إىل قوهلا"الكنا جنب" :رواه ابلخاري ،ومسلم.
من قوهلا"واكن يأمرين" إىل قوهلا":وأنا حائض" :متفق عليه ،رواه :ابلخاري ،ومسلم.
آخر احلديث :متفق عليه ،رواه :ابلخاري ،ومسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الكنا ُجنُ ٌ
ب  :لك واحد منا ىلع جنابة.
ِ
• فَأَترز ُر  :ألبس إزاراً.
ِ
• ُيبَ ِ ُ
ارش ِين  :يتمتع يب باملبارشة دون اجلماع.
• وأنا حائض  :واحليض يف اللغة :السيالن ،ويف الرشع :سيالن دم طبييع يعتاد األنَث يف أوقات معلومة عند بلوغها ،وقابليتها للحمل.
ُ َْ ٌ
كف  :مقيم يف املسجد للعبادة.
• معت ِ

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

جواز اغتسال اجلنبني من إناء واحد.
جواز مبارشة احلائض فيما دون الفرج ،وأن بدنها طاهر ،ولم تنجس حبيضها.
استحباب لبسها اإلزار وقت املبارشة.
اختاذ األسباب املانعة من الوقوع يف املحرم.
منع دخول احلائض املسجد.
إباحة مبارشتها األشياء رطبة أو يابسة ،ومن ذلك غسل الشعر وترجيله.
جواز غسل املعتكف رأسه وترجيله.
املعتكف إذا أخرج رأسه من املسجد ال يعد خارجا منه ،ويقاس عليه غريه من األعضاء ،إذا لم خيرج مجيع بدنه.
استخدام الرجل امرأته فيما اقتضته العادة.
جواز اتلرصيح بما يستحيا منه للمصلحة.
حسن عرشة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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كنت عند قتادة بن ملحان حني حُض ،فمر رجل يف أقىص اِلار ،قال :فأبُّصته يف وجه قتادة ،قال :وكنت
إذا رأيته كأن ىلع وجهه اِلهان

ْ
احلديث :عن أيب َ
ُ
كنت عند قَتادة بن ِملْحان حني ُحَض ،ر
فمر رجل يف أقىص
العالء بن ُعمري -ريض اهلل عنه ،-قال:
ِ
ر
ْ
ْ
ْ ُْ
ُ
ُ
وجهه ِّ
ر
ادلهان ،قال« :واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ادلار ،قال :فأبرصته يف وج ِه قتادة ،قال :وكنت إذا رأيته كأن ىلع ِ
ْ
وسلمَ -م َسح ىلع وج ِهه».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
اكن أبو العالء بن ُعمري عند قتادة بن ِملحان -ريض اهلل عنه -حني جاءه املوت ،فمر رجل يف ماكن بعيد من ادلار ،فرآه أبو
العالء يف وجه قتادة ،فاكن وجهه اكملرآة ،واكن إذا رآه كأن وجهه قد ُطيل بادلهن لصفائه وملعانه وإرشاقه ،وذلك ألن رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -مسح ىلع وجه قتادة ،فمن ذلك حصل هل هذا الصفاء واإلرشاق بربكة مسح انليب -صىل اهلل عليهوسلم -ىلع وجهه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :أبو العالء بن عمري -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• ُح َِض  :نزل به املوت.
ادلهان  :مجع ُد ْهن  ،وهو ما يُدهن بهْ ،
• ِّ
من زيت ،وغريه.
• أقىص  :األكرث ً
بعدا.

فوائد احلديث:

 .1يف احلديث معجزة ظاهرة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث إنه مسح ىلع وجه قتادة ،فأرشق وجهه ،وصار اكملرآة ،واستمر ذلك معه حىت
وفاته.
 .2فيه فضيلة لقتادة -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.َر
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقَب يف رشح املجتَب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
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َُرُ
ال يبلغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا ،فإين أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر

ُ ِّ ُ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يبَلغين أحد من أصحايب
عن أحد شيئا ،فإين أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر».

درجة احلديث :ضعيف اإلسناد.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف نِه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه عن نقل الالكم اذلي يؤدي إىل تأثر انلفس سلبا بما
تسمعه عمن نقل عنه الالكم .فاملطلوب من املسلم السرت ىلع أخيه املسلم واتلجاوز عن أخطائه ،وعدم نقلها لآلخرين؛ألنه

إن لم يفعل ذلك انترشت العداوة وابلغضاء وعدم سالمة الصدر يف أفراد املجتمع اإلساليم .وهذ مما يبغضه اهلل -تعاىل -وال

يرضاه.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > شفقته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ ِّ ُ
• ال يبَلغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا  :أي مما أكرهه هل ،أو يعود عليه بَضر.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع السرت ىلع املسلم واتلجاوز عن أخطائه.
 .2سالمة الصدر بني أفراد املسلمني تتحقق عند عدم نقل الالكم اذلي يؤدي إىل تأثرهم سلبا بما يسمعون عن اآلخرين.
 .3حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم– ىلع وحدة صف املجتمع اإلساليم وقوة أفراده.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني للنووي .حتقيق  :ماهر الفحل.دار ابن كثري ،دمشق.ط2007 ،1م.
سنن الرتمذي-حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج)5 ،4
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه1975 -
ضعيف سنن الرتمذي طبعة املكتب اإلساليم  -بريوت.
سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.دار الفكر.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني :رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين .مؤسسة الرسالة.ط.1987، 1 .
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك.حتقيق :عبد العزيز آل محد .دار العاصمة.ط ،1الرياض2002.م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن ،دار الكتاب العريب  -بريوت.
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ُ ْ ُ
خفت يف اهلل وما َياف أحد ،ولقد أوذيت يف اهلل وما يؤذى أحد ،ولقد أتت يلع ثالثون من بني يوم
لقد أ ِ
ويللة وما يل وبلالل طعام يأكله ذو كبد إال يشء يواريه إبط بالل

ُ
ُ ُ
احلديث :عن أنس ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لقد أُخ ُ
فت يف اهلل وما خياف أحد ،ولقد أوذيت يف
ِ
ٌ َْ ُ ُ ُ َ
َ
ْ
ََ ْ
يشء يُواريه إبطُ
ٌ
ت ر
إال
د
ب
ك
و
ذ
ه
ل
ك
أ
ي
طعام
الل
وبل
يل
وما
ويللة
يوم
بني
ن
م
ثالثون
يلع
اهلل وما يُؤذى أحد ،ولقد أت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
وحيدا يف ابتداء إظهاره لدلين ّ
فخوفه -بسبب ذلك -الكفار وآذوه،
ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أنه اكن
ولم يكن معه أحد حينئذ يوافقه يف حتمل األذى إال مساعدة اهلل ومحايته هل وتوفيقه إياه ،ثم ر
بني أنه اكن مع ذلك لكه يف قلة
من املال والطعام وعدم االستعداد ،حيث ظل ثالثني ً
يوما وليس معه من الطعام إال يشء قليل حيمله بالل ويغطيه حتت
ً
هاربا من مكة.
إبطه ،ولم يكن هلم حىت إناء يضعون الطعام فيه ،وذلك حني خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > العهد امليك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األخالق  -الزهد.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ُ ُ ُ
فت  :خ ِّوفت.
• أ ِخ
َ
• ذو ك ِبد  :اإلنسان واحليوان.
• يواريه  :يسرته ويغطيه.

فوائد احلديث:

 .1شدة صرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحتمله ملا يلقاه من أذى الكفار يف سبيل اهلل -تعاىل.-
 .2بيان ملا اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصحابته من الفقر والزهد يف ادلنيا.
 .3فضيلة بلالل -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤادعبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.
 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
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َ
َْ َُ َُ َ َ َ َ ه َ ََ َ ٌ
َْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ ه َ ه
ه
اضحنا فأكلنا وادهنا؟
لما اكن غزوة تبوك ،أصاب انلاس جماعة ،فقالوا :يا رسول اهللِ ،لو أذِنت نلا فنحرنا نو ِ
احلديث :عن أيب هريرة ،أو أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنهما- -شك الراوي -قال :ملا اكن غزوة تبوك ،أصاب انلاس
َ ر َر
َ ََ
َ ْ َ
حنا فأكلنا َوادهنا؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
اض
جماعة ،فقالوا :يا رسول اهلل ،لو أ ِذنت نلا فنحرنا نو ِ
ََْ ْ َ ْ ُ
َر ر ْ
ْ ُ
ثم ادع
«افعلوا» فجاء عمر -ريض اهلل عنه -فقال :يا رسول اهلل ،إن فعلت قل الظه ُر ،ولكن ادع ُه ْم بفضل أزوا ِد ِهم،
اهلل هلم عليها بالربكة ،لعل اهلل أن جيعل يف ذلك الربكة .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-نعم» فداع ب ِن َط ٍع
َ
ُ
َ
ك ْ َ
رس ٍة ،حىت
فبسطه ،ثم داع بفضل أ ْز َوا ِد ِه ْم ،فجعل الرجل ييجء بكف ذ َر ٍة ،وييجء بكف تمر ،وييجء اآلخر ِب
اجتمع ىلع انلِّ َط ِع من ذلك يشء يسري ،فداع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بالربكة ،ثم قال« :خذوا يف أوعيتكم»
ُ
ْ ًَ
َ َُ ُ
هلل -صىل
فأخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسكر واعء إال ملئوه وأكلوا حىت شبعوا وفضل فضلة ،فقال رسول ا ِ
َُ ْ
ح َ
ج َ
ب عن اجلنة».
اهلل عليه وسلم« :-أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل ،ال يلىق اهلل بهما عبد غري شاك في

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
يف زمن غزوة تبوك أصاب انلاس جماعة ،فقالوا :يا رسول اهلل ،لو أذنت نلا فنحرنا إبلنا ،فأكلنا حلومها ،وادهنا بشحومها ،فأذن

هلم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وقال :افعلوا .فجاء عمر -ريض اهلل عنه ،-فقال :يا رسول اهلل؛ إن فعلت ذلك نقصت
ادلواب اليت حتملنا ،وصارت قليلة ،ولكن اجعلهم يأتون ببايق طعامهم ،ثم ادع اهلل عليها بالربكة؛ لعل اهلل أن جيعل يف ذلك

اخلري ويبارك يف القليل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم ،فداع ببساط من جدل فبسطه ثم داع ببقية طعامهم،
فجعل الرجل ييجء بذرة بمقدار الكف ،وآخر بتمر ،وآخر بقطعة خزب حىت اجتمع عليه من ذلك يشء يسري ،فداع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -بالربكة ،ثم قال( :خذوا يف أوعيتكم) ،فأخذوا حىت ما تركوا يف اجليش واعء إال ملؤوه ،فأكلوا حىتٌ
شبعوا وبقيت منه بقية ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل ،ال يلىق َ
اهلل بهما عبد
إخراج من انلار.
بعد موته غري شاك فيمنع عن اجلنة ،بل ال بد هل من دخوهلا ،إما ابتداء مع انلاجني ،أو بعد
ٍ

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -الفضائل  -السري  -معجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تبوك  :بدلة بني وادي القرى والشام ،وقد توجه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف السنة اتلاسعة إيلها ،ويه آخر غزواته.
• جماعة  :من اجلوع ،وهو ضد الشبع.
• حنرنا  :ذحبنا بالطعن يف أسفل رقبة احليوان.
• نواضحنا  :مجع ناضح ،وهو ابلعري اذلي يستسىق عليه املاء.
ر
• وادهنا  :أي :اختذنا دهنا من شحومها.
• الظهر  :ادلواب اليت يركب ىلع ظهرها.
• فضل أزوادهم  :بقية طعامهم.
• الربكة  :الزيادة وكرثة اخلري.
• بنطع  :أي :بساط من اجلدل.
• بكرسة  :بقطعة.
• أوعية  :مجع واعء ،وهو ما يوىع فيه اليشء وجيمع.
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• العسكر  :اجليش.
• فيحجب  :فيمنع.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10

يستحب لإلمام أن يصحب جيشه يف املعارك؛ يلكون عونا هلم ىلع اثلبات فيها.
أدب الصحابة مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث اكنوا يستأذنونه فيما حيبون أن يفعلوا.
جواز اإلشارة ىلع األئمة بما فيه مصلحة.
سداد رأي عمر -ريض اهلل عنه -وحسن تدبريه ورسوخ علمه.
تواضع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؛ حيث استمع إىل رأي عمر؛ ألن فيه مصلحة.
ً
ً
وحتاورا؛ فهداهم اهلل ألرشد أمرهم.
تشاورا
حياة السلف األوىل اكنت
ً
تقديم األهم فاألهم ،وارتكاب أخف الَضرين دفعا ألشدهما.
احلث ىلع اتلعاون بني املسلمني يف اكفة أمورهم ،وهذا واضح يف إتيان لك واحد منهم بفضل زاده ،حىت جاء الرجل بكف ذرة ،واآلخر بكف
تمر ،واآلخر بقطعة خزب.
ثبوت املعجزة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
ًّ
بيان فضل لكمة اتلوحيد ،وأنها مفتاح اجلنة ،ما لم يكن صاحبها شااك بها ،أو تاراك بلعض رشوطها.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلانية.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م. .
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)4955( :
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لم َتل الغنائم ألحد قبلنا ،ثم أحل اهلل نلا الغنائم ملا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها نلا

َ
َ
ً
مرفواعَ « :غ َزا نَ ٌّ
يب ِمن األ ِنبيَاء -صلوات اهلل وسالمه عليهم -فقال لقومه :ال
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ
َ َ ُ ُ َ
ْ
ََ
َ ََر َْ َ َ َ َ ٌ ََ ُُ ً
َ َ َ ٌ
َ
امرأَة َو ُه َو يُر ُ
َ َ َ ِّ ُ َ َ ُ ْ َ
يد أن يَ
نب بِها ،وال أحد بىن بيوتا لم يرفع سقوفها ،وال أحد اشرتى
ي
ا
م
ل
و
ا
ه
ب
بين
يتبعين رجل ملك بضع َ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ً
َ َ
ََ
ر
َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
للشمس :إنرك َم ُ
الة َ
ًََ
أم َ
ورة
ال
ق
ف
ذلك،
ن
م
يبا
ر
ق
أو
رص
الع
نتظر أوالدها ،فغزا فدنا ِمن القري ِة ص
ِ
غنما أو خ ِلفات وهو ي ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َ
َ َ َ َ
رُر ْ
ْ
وأَنَا َم ُ
أكلَ َها فَلَم تَ َ
الغنَائم فَ َ
احب ْس َها َعلَينَا ،فَ ُ
ج َ
طعمها،
اءت -يعين انلارِ -تل
ح ِب َست َح رىت فتَ َح اهلل عليه ،فجمع
م
ه
الل
ور،
أم
ِ
ِ
ْ ُ ِّ َ َ
ُُ
ََ َ
ُ ُُ ً َ
ر
ُ
َ
َ
ُ
ايعين ِمن لك ق ِبيلة رجل ،فل ِزقت يد رجل ِبي ِدهِ فقالِ :فيكم الغلول فلتبايعين قبيلتك،
فقالِ :إن ِفيكم غلوال ،فليب ِ
ر
َ
فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده ،فقال :فيكم الغلول ،فَ َ
انل ُ
اذل َهب ،فَ َو َض َع َها فجاءت ر
ار
جاؤوا ِب َرأس مثل رأس َبق َر ٍة من
ََ َ َ َر ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ر َ
َ َ ََ ُ َ ر
ََ َ َ َ ََ َ ر ََ
جزنا فأ َحل َها َنلا».
ألح ٍد قبلنا ،ث رم أ َحل اهلل نلا الغنائِم لما رأى ضعفنا وع
حتل الغنائِم
فأكلتها ،فلم ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً ُ
قوما أ ِمر جبهادهم ،لكنه -عليه
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن نيب من األنبياء -عليهم الصالة والسالم -أنه غزا
ََ
َ ُ
دخل بها ،وَك إنسان بىن بيتًا ولم يرفع سقفه ،وَك إنسان اشرتى ً
غنما
الصالة والسالمَ -منَع لك إنسان عقد ىلع امرأة ولم ي
َ َ
َ ر
أو خ ِلفات وهو ينتظر أوالدها ،وذلك ألن هؤالء يكونون مشغولني بما أهمهم ،فالرجل املَتوج مشغول بزوجته اليت لم يدخل
ِّ
بها ،فهو يف شوق إيلها ،وكذلك الرجل اذلي رفع بيتًا ولم ي ُ َسقفه ،هو أيضا مشتغل بهذا ابليت اذلي يريد أن يسكنه هو وأهله،
وكذلك صاحب اخللفات والغنم مشغول بها ينتظر أوالدها.
ََ
واجلهاد ينبيغ أن يكون اإلنسان فيه ُمتَ َف ِّر ًَغ ،ليس هل ٌّ
هم إال اجلهاد ،ثم إن هذا انليب غزا ،فزنل بالقوم بعد صالة العرص،
ر
َْ
َ َّ ُ
وقد أقبَل الليل ،وخاف إن أظلم الليل أن ال يكون هناك انتصار ،فجعل خياطب الشمس يقول :أنت مأمورة وأنا مأمور،

لكن أمر الشمس أمر كوين وأما أمره فأمر رشِع.

فهو مأمور باجلهاد والشمس مأمورة أن تسري حيث أمرها اهلل عز وجل ،قال اهلل( :والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير

العزيز العليم) ،منذ خلقها اهلل عز وجل ويه سائرة حيث أمرت ال تتقدم وال تتأخر وال تزنل وال ترتفع.

قال" :امهلل فاحبسها عنا" فحبس اهلل الشمس ولم تغب يف وقتها ،حىت غزا هذا انليب وغنم غنائم كثرية ،وملا غنم الغنائم

واكنت الغنائم يف األمم السابقة ال حتل للغزاة ،بل حل الغنائم من خصائص هذه األمة وهلل احلمد ،أما األمم السابقة فاكنوا
جيمعون الغنائم فتزنل عليها نار من السماء فتحرقها إذا اكن اهلل قد تقبلها ،ف ُ
ج ِم َعت الغنائم فزنلت انلار ولم تأكلها ،فقال
هذا انليب :فيكم الغلول.
ُ
ُ
َ َ
ر
ر
ر
ر
بيد انليب -عليه
ثم أمر من لك قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه ىلع أنه ال غلول ،فلما بايعوه ىلع أنه ال غلول ل ِزقت يد أحد منهم ِ
ر َ َ
فلما ل ِزقت قال :فيكم الغلول -أي :هذه القبيلة -ثم أمر بأن يبايعه لك واحد ىلع حدة من هذه القبيلة،
الصالة والسالم،-
فلزقت يد رجلني أو ثالثة منهم ،فقال :فيكم الغلول :فجاؤوا به ،فإذا ُهم قد أخفوا مثل رأس اثلور من اذلهب ،ر
فلما ِجء
به ووضع مع الغنائم أكلتها انلار.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -خصائص انليب  -معجزات األنبياء  -اجلهاد  -فرض اخلمس  -انلاكح.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
ن ِيب  :وهو يوشع بن نون.
ْ
بُض َع  :يطلق ىلع عقد انلاكح ،واجلماع ،والفرج.
ََر َْ
َ
نب بِها  :لم يدخل بها ،وسبب التسمية بابلناء :أن الرجل اكن إذا تزوج امرأة بىن عليها قبة يلدخل بها.
ولم ا ي ِ
َ َ
َ َ
خ ِلفات  :مجع خ ِلفة :ويه انلاقة احلامل.
ً
ُُ
َْ
المغنَم والرسقة من الغنيمة قبل القسمة.
غلوال  :الغلول :اخلِيَانة يف
من القرية  :ويه أرحياء.
طع َ
لَم تَ َ
مها  :للمبالغة ،واملعىن :لم تذق طعمها.

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

اجلهاد مرشوع يف األمم السابقة ،كما هو مرشوع يف هذه األمة.
نِه انليب قومه عن اتباعه ىلع أحد هذه األحوال؛ ألن أصحابها يكونون متعليق انلفوس بهذه األسباب ،فتضعف عزائمهم وتفرت رغباتهم يف
اجلهاد والشهادة.
مقصود انليب من توجيهاته تفرغ أصحابه من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية صادقة وعزم حازم.
كفاية املجاهدين أمور ادلنيا يلتفرغوا للجهاد بصدق.
ُّ
تنوع األمر إىل نوعني :أمر تكويين قدري وآخر تكلييف رشِع ،فأمر اجلمادات أمر تسخري وتكوين ،أي قول انليب للشمس :احتبِس
وانتظري ،أي بتقدير اهلل ،فهو مثل ادلاعء هلل حبصول هذا اليشء ،وأمر العقالء أمر تكليف ،مثل قوهل تعاىل( :كتب عليكم القتال)
(أطيعوا اهلل).
ثبوت املعجزات لألنبياء عليهم الصالة والسالم.
ُُ
َ ِّ
ُ
ُ
اكن للغلول أثر يف قبول الغنائم يف األمم السالفة من ردها ،فمىت و ِجد الغلول لم يقبلها اهلل سبحانه ،ومىت لم يوجد قب ِلت ،وأباح اهلل هلذ األمة
الغنائم بدون رشط.
شهوات ادلنيا تدعو انلفس إىل حمبة ابلقاء فيها.
َُ
األمور املهمة ال ينبيغ أن تف روض سياستها إال حلازم فارغ ابلال ،وذللك اكن مقصود انليب تفرغهم من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية
صادقة وعزم حازم.
َ
َسرت اهلل هذه األمة ورمحها ِبالف األمم السابقة ،فقد اكن من يفعل غلوال أو معصية يفضحه اهلل ،هللف احلمد واملنة ىلع اإلسالم والسنة.
ينبيغ لإلنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه هلا ،حىت يأتيها وهو مشتاق إيلها ،وحىت يؤديها ىلع مهل وطمأنينة وانرشاح صدر.
ادلاللة ىلع عظمة اهلل عز وجل ،وأنه هو مدبر الكون ،وأن ه تعاىل جيري األمور ىلع غري طبائعها ،إما تلأييد الرسول ،أو دلفع رش عنه ،وإما
ملصلحة يف اإلسالم.
احلديث رد ىلع أهل الطبيعة اذلين يقولون :إن األفالك ال تتغري؟! .
األنبياء ال يعلمون الغيب إال ما أطلعهم اهلل عليه.
ادلاللة ىلع قدرة اهلل من جهة أن هذه انلار ال يدرى كيف أوقدت ،بل تزنل من السماء ،ال يه من أشجار األرض ،وال من حطب األرض ،بل
من السماء يأمرها اهلل فتزنل فتأكل هذه الغنيمة اليت مجعت.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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لم يزتوج انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع خدجية حىت ماتت
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :لم يَتوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع خدجية حىت ماتت».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لم يَتوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع خدجية بنت خويدل -ريض اهلل عنها -حىت ماتت ،وهذا يدل ىلع ماكنة خدجية

عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويه أوىل زوجاته.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:

 .1عظم قدر خدجية عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وىلع مزيد فضلها ألنها أغنته عن غريها.
 .2إنصاف اعئشة -ريض اهلل عنها -بروايتها هلذا احلديث رغم غرية النساء.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
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ملا رجع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -من اخلندق ،ووضع السالح واغتسل ،أتاه جْبيل عليه السالم ،فقال:
«قد وضعت السالح؟ واهلل ما وضعناه ،فاخرج إيلهم»

الس َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ر
َ
وو َض َع ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اخلَنْ َدقَ ،
ُّ
الح
رجع
لما
ْ
ْ ُ
َ ْ
َ ِّ َ
ُ
فاخرج إيلهم قال :فإىل أي َن؟ قال:
هلل ما وضعناه،
واغتسل ،أتاه ِجربيل -عليه السالم ،-فقال« :قد وضعت السالح؟ وا ِ
ُ َ َ
ُ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إيلهم».
ها هنا ،وأشار إىل بَ ِين ق َر ْيظة ،فخرج
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا رجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من غزوة اخلندق ويه غزوة األحزاب ،وقد نرصه اهلل ىلع كفار قريش ومن اعونهم،
دخل بيته وألىق السالح ،واغتسل من غبار املعركة ،فأتاه جربيل -عليه السالم ،-وقال هل :إنك قد ألقيت السالح ،ولكن

املالئكة ما زالت مرتدية هل وما ألقته ،ثم أمره باخلروج لقتال بين قريظة ،وهم طائفة من ايلهود حول املدينة ،قد نقضوا
العهد مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وساعدوا الكفار ،فخرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بمن معه من الصحابة

فقاتلوهم ونرصهم اهلل ىلع عدوهم.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ْ
• اخلَن َدق  :حفرة حول أسوار املدن ،واملقصود هنا خندق مدينة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حفره الصحابة ملا حتزبت عليهم األحزاب.
ُ
• ق َريْظة  :قبيلة من يهود خيرب.

فوائد احلديث:

 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم خيرج إىل حرب إال بإذن من اهلل -تعاىل.-
 .2أن املالئكة تصحب املجاهدين َف سبيل اهلل ،وأنها َف عونهم ما استقاموا.
 .3أن ايلهود أهل غدر وخيانة.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
 رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م. -تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
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ه ر
ملا غسل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ذهب يلتمس منه ما يلتمس من امليت ،فلم جيده ،فقال :بأيب الطيب،
ًّ
ً
طبت حيا ،وطبت ميتا

َ َ َ ْ
َ
ر
ب يَلتَ ِم ُس منه ما
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذه
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه ،-قال :ملا غ رسل
بت ًّ
يُلتمس من امليِّت ،فلم َجي ْده ،فقال« :بأيب ِّ
حيا ،وط َ
الطيب ،ط َ
بت ميتًا».
ِ
ِ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا ر
غسل ٌّ
يلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نظر هل جيد من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما جيده من سائر األموات من خروج
ابلول أو الغائط أو ما شابه ذلك؟ فقد حيصل هذا للميت نتيجة السرتخاء املفاصل ،فلم جيد ً
شيئا من ذلك ،فقال يلع :أفديك
بأيب يا رسول اهلل ،أنت الطيب ،طيب وأنت يح ،وطيب وأنت ميت.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:
• يلتمس  :يطلب.
• بأيب  :أي أنه مفدي بأيب.
• الطيب  :أي أنت الطيب.
فوائد احلديث:

 .1يف احلديث معجزة ظاهرة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه لم حيصل هل يشء مما حيصل للميت من خروج األذى وحنوه.
 .2انليب -صىل اهلل عليه وسلم -طيب وهو يح وطيب وهو ميت -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3يلع بن أيب طالب هو اذلي غسل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند موته.

املصادر واملراجع:

 سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ،حممد نارص ادلين األبلاين  ،برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآنوالسنة باإلسكندرية.
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َ
َ
َُ ََه
ر َْ
َََه ُ
َ ه ََ
الوداع
ملا ق ِدم انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -من غ ْزوة تبوك تلقاهُ انلاس ،فتلقيته مع الصبيان ىلع ثني ِة

َ
َ
ََر
َ
احلديث :عن ر
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنه -قال :ملا ق ِدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من غ ْزوة تبُوك تلق ُاه انلاس،
َ َر
َ ر ََ
ِّ ْ
الوداع.
الصبيَان ىلع ثني ِة
فتَلقيتُه مع
َ َْ َ َر
َ ر ََ
ِّ ْ
الوداع.
الصب َيان إىل ثني ِة
ورواية ابلخاري قال :ذهبنا نتَلىق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مع

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :خيرب ر
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عندما قدم من غزوة تبوك خرج

انلاس -ممن اكن قد ختلف عن الغزو من املعذورين وغريهم -إىل ثنية الوداع وذلك الستقباهل-صىل اهلل عليه وسلم -حني

عودته.

وخرج ر
السائب بن يزيد مع ِصبيان املدينة تلليق انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اهلجرة
راوي احلديث :ر
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبوداود ،واللفظ اثلاين للبخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تلقاه انلاس  :أي استقبله من اكن يف املدينة.
• الصبيان  :الغلمان قبل ابللوغ.
ُ َ
• ثنية الوداع  :ما ارتفع من األرض ،وثنية الوداع :ماكن قرب املدينة ،سميت بذلك؛ ألن املسافر اكن يودع عندها.
فوائد احلديث:
.1

مرشوعية استقبال القادمني من َحرب أو َسفر.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة.
 منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد،الطائف  -اململكة العربية السعودية  1410 -ـه 1990 -م.
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية 1405 ـه1985 -م.
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ملا قدم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه مكة قال املِّشكون :إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم
حَم يَثب ،فأمرهم أن يرملوا األشواط اثلالثة ،وأن يمشوا ما بني الركنني

ر
ر
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :ل َ رما قَدم ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه مكة،
ِ
َ
َ
ر
ُ ُ
َ ُ ُ
ر
َ
ُ
ر َ َ ُ ََ ُ
وم َو َهنَ ُ
يكم قَ ٌ
شواطَ
األ َ
ر
تهم ُح رىم يَرثب ،فَأ َم َرهم انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يرملوا
ل
ع
م
قد
ي
ه
ن
إ
ون:
ك
رش
فقال الم
ِ
ِ
ِ
ر
َ َ َ ُر
َ َ ُ َ َ ُ ُ
ََ
َ ُ
ُّ َ
َ ُ َ
َ
ليهم».
اإلبقاء ع ِ
اثلالثة ،وأن يمشوا ما بني الركنني ،ولم يمنعهم أن يرملوا األشواط لكها :إال ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
معتمرا ،ومعه كثري من أصحابه ،فخرج لقتاهل وصده عن
جاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة ست من اهلجرة إىل مكة

ابليت كفار قريش ،فحصل بينهم صلح ،من مواده أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه يرجعون يف ذلك العام ،ويأتون
يف العام القابل معتمرين ،ويقيمون يف مكة ثالثة أيام ،فجاءوا يف السنة السابعة لعمرة القضاء .فقال املرشكون ،بعضهم بلعض

-تشفيا وشماتة :-إنه سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم وأضعفتهم حىم يرثب.

فلما بلغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قوهلم ،أراد أن يرد قوهلم ويغيظهم ،فأمر أصحابه أن يرسعوا إال فيما بني الركن ايلماين
ً
والركن اذلي فيه احلجر األسود فيمشوا ،رفقا بهم وشفقة عليهم ،حني يكونوا بني الركنني ال يراهم املرشكون ،اذلين تسلقوا
جبل "قعيقعان" يلنظروا إىل املسلمني وهم يطوفون فغاظهم ذلك حىت قالوا :إن هم إال اكلغزالن ،فاكن هذا الرمل سنة متبعة
يف طواف القادم إىل مكة ،تذكرا لواقع سلفنا املاضني ،وتأسيًا بهم يف مواقفهم احلميدة ،ومصابرتهم الشديدة ،وما قاموا به من
جليل األعمال ،نلرصة ادلين ،وإعالء لكمة اهلل ،رزقنا اهلل اتباعهم واقتفاء أثرهم.

وامليش بني الركنني وترك الرمل منسوخ؛ نله يف حجة الوداع رمل من احلجر إىل احلجر ،روى مسلم عن جابر وابن عمر -
ريض اهلل عنهم« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رمل من احلجر إىل احلجر ثالثًا ،ومىش ً
أربعا».

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ ْ
• َوهنَت ُهم  :أضعفتهم.
َْ
رثب  :من أسماء املدينة انلبوية يف اجلاهلية.
•ي
َ ِْ َ ْ ُ ُ
• أنَ يرملوا  :الرمل :اإلرساع يف امليش مع تقارب اخلطا.
ْ
• األش َواط  :مجع شوط :وهو اجلرية الواحدة إىل الغاية .واملراد هنا :الطوفة حول الكعبة من احلجر إىل احلجر.
َْ ُ َ
اء َعليْ ِهم  :الرفق بهم ،والشفقة عليهم.
اإلبق
• ِ
• الركنني  :املسافة بني الركنني :ايلماين واحلجر األسود.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه ،رملوا يف األشواط اثلالثة األول ماعدا ما بني الركنني ،فقد رخص هلم يف تركه ،إبقاء عليهم ،وذلك
يف عمرة القضاء.
استحباب الرمل يف لك طواف وقع بعد قدوم ،سواء أكان لنسك أم ال فيف صحيح مسلم" :اكن ذلك إذا طاف الطواف األول".
إظهار القوة واجلدل أمام أعداء ادلين ،إَغظة هلم ،وتوهينا لعزمهم ،وفتا يف أعضادهم.
من احلكمة يف الرمل اآلن تذكر حال سلفنا الصالح ،يف كثري من مناسك احلج ،اكلسيع ،وريم اجلمار واهلدي وغريها.
الرمل خمتص بالرجال دون النساء ،ألنه مطلوب منهن السرت.
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.6
.7
.8
.9

لو فات الرمل يف اثلالثة األول ،فإنه ال يقضيه ،ألن املطلوب يف األربعة ابلاقية ،امليش ،فال خيلف هيئتهن ،فتكون سنة فات حملها.
جواز ِحاكية قول الغري ،وإن اكن خالف املرشوع ،يف قوهل" :وهنتهم حىم يرثب".
شدة عداوة املرشكني للمسلمني ،وإظهار الشماتة بهم.
شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3020( :

452

ملا اكن ايلوم اذلي دخل فيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املدينة أضاء منها ُك يشء ،فلما اكن ايلوم
اذلي مات فيه أظلم منها ُك يشء

َ َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قال « :ر
لما اكن ايلوم اذلي دخل فيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُّ
َْ َ
ُّ
َ
ََ ْ
لك يشء ،ر
َ
فلما اكن ايلوم اذلي مات فيه أظلم منها لك يشء ،وما نفضنا عن رسول اهلل -صىل اهلل
أضاء منها
املدينة
َْ
ر
َْ َ
ك ْرنا َ
قلوبنا».
عليه وسلم -األيْ ِدي وإنا ليف دف ِنه حىت أن

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
مهاجرا من مكة ،أضاء
حييك أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ملا دخل املدينة أول مرة
وأرشق منها لك يشء ،فلما اكن ايلوم اذلي مات فيه -صىل اهلل عليه وسلم -أظلم منها لك يشء ،واإلضاءة واإلظالم املذكوران

يف احلديث معنويان ال حسيان ،ثم أخرب أنهم ملا انتهوا من دفنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم جيدوا قلوبهم ىلع احلالة السابقة

اليت اكنت عليها يف حياة انليب صىل اهلل عليه وسلم من أنوار اإليمان والرقة واأللفة فيما بينهم النقطاع الويح ،وفقدان بركة

صحبته -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

فوائد احلديث:

 .1ملا دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املدينة أضاء منها لك يشء ،فلما اكن ايلوم اذلي مات فيه -صىل اهلل عليه وسلم -أظلم منها لك يشء.
 .2لم جيد الصحابة قلوبهم ىلع احلالة السابقة اليت اكنت عليها يف حياة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من أنوار اإليمان والرقة واأللفة فيما بينهم
النقطاع الويح ،وفقدان بركة صحبته -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. خمترص الشمائل املحمدية ،لألبلاين ،نرش :املكتبة اإلسالمية ،عمان – األردن. رشح العقيدة السفارينية :ادلرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة :األوىل، 1426ه.

الرقم املوحد)10983( :
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ٌ
ملا اكن يوم بدر نظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل املِّشكني وهم ألف ،وأصحابه ثالثمائة وتسعة
ً
عِّش رجال

ُ
ُ ْ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنه -قال :ر
يوم بدر نظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل املرشكني
لما اكن
َ
ر
وهم ألف ،وأصحابه ثالثُمائة وتسعة عرش رجال ،فاستقبل ُّ
نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -القبلة ،ثم مد يديْه ،فجعل
ُ
ْ
ْ َْ
َْ
َْ
َْ
ُْ
ِّ
مهلل أَ ْ ْ
آت ما وعدتين ،امهللر إن ته ِلك هذه ال ِعصابة من أهل اإلسالم ال تعبَد يف
جنز يل ما وعدتين ،امهلل ِ
يه ِتف بربه« :ا ر ِ
َ
ْ
ًّ
األرض» ،فما زال َي ْهتف ِّ
بربه ،مادا يديْه مستقبل ال ِقبلة ،حىت سقط ِرداؤه عن َمنكبيه ،فأتاه أبو بكر فأخذ ِرداءه،
ِ
َ
ر ُْ
َ ََ
َ َ
ر
َ
َ
َ
فألقاه ىلع َمنْكبيه ،ثم الَتمه ِمن ورائه ،وقال :يا ر
نيب اهلل ،كفاك مناشدتك ربك ،فإنه سين ِجز لك ما وعدك ،فأنزل اهلل
ِّ
ر
ُّ
عز وجل{ :-إذ تستغيثون رفأمده ُ
اهلل
ربكم فاستجاب لكم أين ُم ِمدكم بألف من املالئكة ُم ْر ِدفني} [األنفال]9 :
َ
ٌ
َ
ُّ
باملالئكة ،قال أبو زميل :فحدثين ابن عباس ،قال :بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتَد يف أثر َر ُج ٍل من املرشكني
ْ
َ
َ
َ
ً ر ْ ََْ َ ْ
أقدم َح ْ ُ
زيوم ،فنَظر إىل املرشك أمامه فخ رر ُم ْستَلقيًا ،فنظر إيله
أمامه ،إذ س ِمع رضبة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقولِ :
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ر
وش رق ُ
َض ذلك ُ
كَضبة ر
ْ
فاخ َ ر
أمجع ،فجاء األنصاري ،فحدث بذلك رسول اهلل -صىل
الس ْوط
وجهه،
فإذا هو قد خ ِط َم أنفه،
ََ
َ
اهلل عليه وسلم ،-فقالَ « :
صدقْ َ
ت ،ذلك ِمن َم َد ِد السماء اثلاثلة» ،فقتَلوا يومئذ سبعني ،وأرسوا سبعني ،قال أبو زميل،
ر َ
ُ
َ
فلما أ َرسوا األسارى ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أليب بكر وعمر« :ما ت َر ْون يف هؤالء
قال ابن عباس:
ََ
ُ
ًَْ
َْ ُ
رً
َ
َ
األسارى؟» فقال أبو بكر :يا نيب اهلل ،هم بنو الع ِّم والع ِشرية ،أرى أن تأخذ منهم فِدية فتكون نلا قوة ىلع الكفار ،فعىس
ُ ْ
َ
َ
َ ر
هلل يا رسول اهلل،
اهلل أن يهديهم لإلسالم ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ترى يا ابن اخلطاب؟» قلت :ال وا ِ
ُ ِّ
َ
َ
ْ َُ ر َ ْ
ُ َ ِّ
ك ْن ًّ
عليا من َع ِقيل فيَضب عنقه ،وت َمك ِّين
كنا فنََضب أعناقهم ،فتم
ما أرى اذلي رأى أبو بكر ،ولكين أرى أن تم ِ
ُ
َ
ُ
َ
ً
َ
نسيبا لعمر ،فأرضب عنُقه ،فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها ،فه ِوي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ما
من فالن
ُ
َ
َْ
ر
ُ
ُ
َ
قال أبو بكر ،ولم يهو ما قلت ،فلما اكن من الغ ِد جئت ،فإذا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأبو بكر قاعدين
ُ
بكاء بكيْ ُ
يبكيانُ ،
ً
ت ،وإن لم أجد بكاء
وجدت
قلت :يا رسول اهلل ،أخربين ِمن أي يشء تبيك أنت وصاحبُك؟ فإن
ُ َ
َ ْ ُ
أخذهم ال ِفداء،
تباكيت ِ ُبلاكئكما ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم " :-أبكي لذلي ع ِرض ىلع أصحابك ِمن ِ
ً
ْ
ً
لقد ُعر َض ر
يلع عذابَهم أدىن ِمن هذه الشجرة -شجرة قريبة من نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم -وأنزل اهلل -عز وجل:-
ِ
َ
َ
ُْ
ْ
ُ
ِّ
َ
َ
{ما اكن ِنل ٍّ
يب أن يكون هل أرسى حىت يث ِخن يف األرض} [األنفال ]67 :إىل قوهل {فلكوا مما غ ِنمتم حالال طيبا} [األنفال:
رِ
َ
 ]69فأحل اهلل الغنيمة هلم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ر
لما اكنت غزوة بدر نظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل املرشكني وهم ألف رجل ،وأصحابه ثالث مائة وتسعة عرش
ً
َ
رجال ،فعلم قلة أصحابه بالنسبة إىل املرشكني ،فاستقبل ُّ
نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم القبلة ،ثم رفع يديه ،فجعل يدعو
ُ
ْ َْ
َ
َ
ويرفع صوته بادلاعء ويقول« :امهللر أَ ْ ْ
آت ما وعدتين ،امهللر إن تهلك هذه ال ِعصابة من أهل اإلسالم ال
جنز يل ما وعدتين ،امهلل ِ
ِ
ِّ
ُ
ُْ
تعبَد يف األرض» أي :امهلل حقق يل ما وعدتين وانرص املسلمني ىلع الكفار؛ فإنك إن أهلكت هؤالء املسلمني ،فلن تعبد يف
األرض .فظل يدعو ً
رافعا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه من ىلع كتفيه ،فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ،فوضعه ىلع كتفيه،
ر
ثم احتضنه ِمن ورائه ،وقال :يا ر
نيب اهلل ،كفاك داعءك لربك ،فإنه سيحقق لك ما وعدك ،فأنزل اهلل -عز وجل{ :-إذ تستغيثون
ِّ
ُّ
ر
ربكم فاستجاب لكم أين ُم ِمدكم بألف من املالئكة ُم ْر ِدفني} [األنفال ]9 :أي :إذ تستجريون باهلل وتطلبون منه انلرص
فاستجاب لكم وأمدكم بألف من املالئكة متتابعني.
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ثم أخرب ابن عباس أنه بينما رجل من املسلمني من األنصار جيري خلف رجل من املرشكني يلقتله ،إذ سمع صوت رضبة
ً
بالسوط وصوت فارس يقول« :أقدم َح ْ ُ
رصيعا ،ووجد يف وجهه أثر رضبة السوط يف أنفه،
زيوم» ،فنظر فوجد املرشك قد سقط
ِ
َ
ً
ر
َ
وانشقاقا يف وجهه ،فحدث األنصاري رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بما حدث ،فأخربه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
َ
َ
أن ذلك ملك من مالئكة السماء اثلاثلة ،وحزيوم هذا اسم لفرس هذا امللك ،فقتَلوا يومئذ سبعني ،وأ َرسوا سبعني من

املرشكني.
ر َ
فلما أ َرسوا هؤالء األرسى ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أليب بكر وعمر :ماذا نفعل يف هؤالء األرسى؟ فقال أبو
ً
ً
بكر :يا نيب اهلل ،هؤالء أقرباؤنا وبنو ِّ
عمنا ،فأرى أن تأخذ منهم ماال وتطلق رساحهم فيكون هذا املال عونا نلا ىلع قتال
ُ ْ
َ
هلل يا رسول اهلل ،ال أوافق ىلع رأي أيب بكر ،ولكين أرى أن نقتلهم
الكفار ،فعىس اهلل أن يهديهم لإلسالم .وقال عمر :ال وا ِ
وجتعل لك واحد منا يقتل قريبه من هؤالء األرسى؛ ألنهم قادة الكفر ورؤوس الضاللة .فمال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -إىل رأي أيب بكر ،ولم يمل إىل رأي عمر.
َ
وبعد هذا بيوم جاء عمر فوجد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأبا بكر قاعدين يبكيان ،فقال عمر :يا رسول اهلل ،أخربين
ُ
ُ
ُ
ً
بكيت ،وإن لم أجد بكاء تكلفت ابلاكء وشاركتكما ابلاكء ،فأخربه
بكاء
وجدت
وصاحبك؟ فإن
ِمن أي يشء تبيك أنت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يبيك؛ ألن اهلل عرض العذاب ىلع من قال بقبول الفداء من األرسى ،وأن عذابهم قد
َ
ُع ِرض أقرب من هذه الشجرة -وأشار إىل شجرة قريبة منه صىل اهلل عليه وسلم -وأنزل اهلل -عز وجل{ :-ما اكن نليب أن
ُْ
يكون هل أرسى حىت يث ِخ َن يف األرض} [األنفال ]67 :إىل قوهل {فلكوا مما غنمتم حالال طيِّبا} [األنفال ]69 :أي :ما ينبيغ وال
يليق به إذا قاتل الكفار اذلين يريدون أن يطفئوا نور اهلل ،ويسعون إلبادة دينه ،أن يترسع إىل أرسهم وإبقائهم ألجل الفداء

اذلي حيصل منهم ،وهو عرض قليل بالنسبة إىل املصلحة املقتضية إبادتهم وإبطال رشهم ،فما دام هلم رش وقوة ،فاألوفق أن

ال يؤرسوا ،فإذا بطل رشهم وضعفوا ،فحينئذ ال بأس بأخذ األرسى منهم وإبقائهم ،ثم أحل اهلل هلم األموال اليت يأخذونها
من الكفار ً
قهرا.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السري واملغازي – اجلهاد  -اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
َْ
• َيه ِتف  :يرفع صوته يف ادلاعء.
ْ
جن ْز  :أحَض يل ما وعدتين.
•أ ِ
• ال ِعصابة  :اجلماعة.
ْ
• َمنكبيه  :كتفيه.
• الَتمه  :ضمه إيله.
• مناشدتك  :املناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت.
• تستغيثون  :تستنرصون.
• ُم ْر ِدفني  :متتابعني.
ُّ
• يشتَد  :جيري.
• ر
الس ْوط  :أداة من اجلدل وحنوه ،يَُضب بها اإلنسان أو احليوان.
ََ
• َح ْ ُ
زيوم  :اسم فرس الملك.
َ
• خ رر :
سقط ُ
ر
ُ َ ُ
• خ ِطم أنفه  :أصيب بَضبة أثرت فيه.
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َ
الع ِشرية  :القبيلة.
ْ
فِديَة  :مال يُدفع تلخليص اإلنسان من أرس أو غريه.
صناديد  :أرشاف.
َ
ه ِوي  :أحب.
تباكيت  :تكلفت ابلاكء.
أدىن  :أقرب.
ُْ
يث ِخن يف األرض  :يتمكن فيها فيبالغ يف قتل أعدائه.
الغنيمة  :ما يؤخذ من املحاربني يف احلرب ً
قهرا.

•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

من آداب ادلاعء استقبال القبلة ورفع ايلدين.
اإلحلاح وكرثة السؤال من أسباب إجابة ادلاعء.
أنه ال بأس برفع الصوت يف ادلاعء ،إذا اكن األمر حيتمل ذلك أو يتطلب رفع الصوت ،وإال فاألصل يف ادلاعء خفض الصوت.
املالئكة قاتلت مع املسلمني يوم بدر.
ً
أن ابلاكء قد يهيج ابلاكء ،وأن اتلبايك جائز أيضا من لك خملص.
ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اذلل واخلضوع هلل -عز وجل ،-واالستعانة به وسؤاهل يف مجيع أموره.
أن احلكمة تقتيض استعمال اللني يف موضعه املناسب والشدة يف موضعها املناسب.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن –الرياض.
 اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت. خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية،بريوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
 -معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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ملا مات انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -قالوا :أين يدفن؟ فقال أبو بكر :يف املاكن اذلي مات فيه

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالوا :أين يُ ْد ُ
ُّ
فن؟ فقال أبو بكر:
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :ملا مات
يف املاكن اذلي مات فيه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا مات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اختلف الصحابة يف املاكن اذلي يدفنونه فيه ،فقال أبو بكر الصديق :ادفنوه يف املاكن

اذلي مات فيه .ويف بعض الروايات :أن أبا بكر سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إنه لم يمت نيب من األنبياء إال يف
املاكن اذلي حيب أن يُدفن فيه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السرية  -اجلنائز.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن سعد ،وأصله عند الرتمذي.
مصدر منت احلديث :الطبقات الكربى البن سعد.

فوائد احلديث:

ُ
 .1دفن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املاكن اذلي مات فيه وهو حجرة اعئشة -ريض اهلل عنها ،-وهو معروف إىل اآلن.
 .2فضل أيب بكر -ريض اهلل عنه -وعلمه بسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3فضل اعئشة -ريض اهلل عنها.-

املصادر واملراجع:

 الطبقات الكربى ،املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلاشِم املعروف بابن سعد ،املحقق :إحسان عباس ،انلارش :دار صادر – بريوت،الطبعة :األوىل 1968 ،م.
 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. خمترص الشمائل املحمدية ،لألبلاين ،نرش :املكتبة اإلسالمية – عمان – األردن. -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت

ُ
ُ
ٌ ُ ٌ
اع أو ذ َر ٍ َ َ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :لو ُدع ُ
هد َي ّ
يت إىل ك َر ٍ
إيل ِذ َراع أو ك َراع
ِ
اع ألجبت ،ولو أ ِ
ِ
َ
لقب ُ
لت».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ديلل ىلع حسن خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -وتواضعه وجربه لقلوب انلاس ،وىلع قبول اهلدية وإن اكنت

قليلة ،وإجابة من يدعو الرجل إىل مزنهل ولو علم أن اذلي يدعوه إيله قليل؛ ألن القصد من قبول اهلدية وإجابة ادلعوة تأيلف
ادلاِع وإحاكم اتلحابب ،وبالرد وعدم املوافقة حيدث انلفور والعداوة .

وخص اذلراع والكراع باذلكر يلجمع بني احلقري واخلطري؛ ألن اذلراع اكنت أحب إيله –صىل اهلل عليه وسلم -من غريها،

والكراع ال قيمة هل.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > تواضعه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ
• ك َراع  :قوائم ادلابة ،أو ما دون الركبة إىل الكعب.
• ذراع  :حلم اذلراع ،وهو فوق الكراع يف ادلواب.
فوائد احلديث:

 .1إجابة ادلعوة ولو إىل يشء يسري من الطعام.
 .2شدة تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -وجربه لقلوب انلاس.
ّ
 .3قبول اهلدية مهما قلت ،ملا يف ذلك من تأيلف القلوب واملحبة بني املسلمني.
 .4احلث ىلع تعايط ما يبعث اتلآلف ،ويغرس الوداد.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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لوال أن أشق ىلع أميت؛ ألمرتهم بالسواك عند ُك صالة

َ َُ
َ ُر ََ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم( :-لوال أن أش رق َىلع أم ِيت؛ أل َمرت ُهم
َ
َ ُ ِّ
ب ِّ
الس َواك ِعند لك َصالة).
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من كمال نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحمبته اخلري ألمته ،ورغبته أن يفعلوا لك فعل يعود عليهم بانلفع؛ يلنالوا كمال
السعادة أن حثهم ىلع التسوك ،فهو -صىل اهلل عليه وسلم -ملا ع ِلم من كرثة فوائد السواك ،وأثر منفعته اعجال وآجال؛ اكد

يلزم أمته به عند لك وضوء أو صالة؛ لورود رواية( :مع لك وضوء) ،ولكن -لكمال شفقته ورمحته -خاف أن يفرضه اهلل
ً
ً
ر
عليهم؛ فال يقوموا به؛ فيأثموا؛ فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا ،ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -داللة األمر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ
• لوال  :حرف امتناع لوجود :أي أنها تدل ىلع امتناع يشء؛ لوجود يشء آخر ،فيف هذا احلديث تدل ىلع امتناع إلزام انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -أمته بالسواك عند لك صالة؛ لوجود املشقة عليهم بذلك.
َُ
• أُشق  :أتعب وأثقل.
• أ ََم ِّيت  :مجاعيت ،واملراد بهم :من آمن به واتبعه.
ُ
• أل َمرت ُهم  :أللزمتهم.
• ِّ
بالس َواك  :أي :باستخدام السواك تلنظيف الفم.
ِّ
• عند لك َصالة  :عند فعل لك صالة.

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

كمال شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ،وخوفه عليهم.
لم يمنع من فرض السواك؛ إال خمافة املشقة يف القيام به.
الرشع يرس ال عرس فيه ،وال مشقة.
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أمر بيشء فهو الزم ،إال أن يقوم ادليلل ىلع أنه تطوع.
استحباب السواك وفضله.
ُّ
تأكد مرشوعية السواك عند الوضوء والصالة.
فضل الوضوء والصالة املستعمل معهما السواك.
تعظيم شأن الصالة.
ر
عموم احلديث يشمل صالة الصائم بعد الزوال؛ فيتأكد يف حق الصائم أن يستاك عند لك صالة ،ولو بعد الزوال ،كصاليت :الظهر والعرص.
درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح ،وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا ،فإن الشارع احلكيم ترك فرض السواك ىلع األمة مع ما فيه من املصالح
برتك الواجبات الرشعية.
العظيمة؛ خشية أن يفرضه اهلل عليهم فال يقوموا به؛ فيحصل عليهم فساد كبري؛ ِ
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ليس ىلع أبيك كرب بعد ايلوم

َ
َ َ ر
ر َُ
لما ثقل انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ج َعل يتَغشاه الكرب ،فقالت
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال:
َ
َ َ ََ
رب أَ َبتَ
واك َ
ىلع أَبيك َكرب بعد ايلوم» .فلما مات ،قالت :يا أَ َبتَاه ،أجاب رباًّ
يس
ل
«
فقال:
اه،
فاطمة -ريض اهلل عنها:-
ِ
َ
َ
ر
َ
ََ َ َ ُ ُ ُ
ر ُ
َ
َ
ردوس م َ
أواه! يا أبتاه ،إىل جربيل ننعاه! فلما دفِن قالت فاطمة -ريض اهلل عنها :-أطابت أنفسكم
د َاعه! يا َأب َتاهَ ،جنة ال ِف
ُّ
َ َ ُ ََ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الرتاب؟!
أن حتثوا ىلع رس ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

صور هذا احلديث صرب نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع سكرات املوت ،ر
يُ ِّ
فلما ثقل يف مرضه اذلي مات فيه جعل يغىش عليه

من الكرب من شدة ما يصيبه؛ ألنه -عليه الصالة والسالم -يتشدد عليه األلم واملرض ،وهذا حلكمة بالغة :حىت ينال ما

عند اهلل من ادلرجات العىل جزاء صربه ،فإذا غشيه الكرب تقول فاطمة -ريض اهلل عنها" :-وأكرب أبتاه" تتوجع هل من كربه،

ألنها امرأة ،واملرأة ال تطيق الصرب.

فقال انليب -عليه الصالة والسالم" :-ال كرب ىلع أبيك بعد ايلوم"؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ملا انتقل من ادلنيا انتقل إىل
الرفيق األىلع ،كما اكن -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يغشاه املوت -يقول "امهلل يف الرفيق األىلع ،امهلل يف الرفيق األىلع وينظر

إىل سقف ابليت -صىل اهلل عليه وسلم."-

تويف الرسول -عليه الصالة والسالم ،-فجعلت -ريض اهلل عنها -تندبه ،لكنه ندب خفيف ،ال يدل ىلع التسخط من قضاء

اهلل وقدره.

وقوهلا "أجاب ربا داعه"؛ ألن اهلل تعاىل هو اذلي بيده ملكوت لك يشء ،وآجال اخللق بيده.

فأجاب داِع اهلل ،وهو أنه -صىل اهلل عليه وسلم -إذا تويف صار كغريه من املؤمنني ،يصعد بروحه حىت توقف بني يدي اهلل

سبحانه فوق السماء السابعة.

وقوهلا" :وابتاه جنة الفردوس مأواه" -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه -عليه الصالة والسالم -أىلع اخللق مزنلة يف اجلنة ،كما قال

انليب -صىل اهلل عليه وسلم" : -اسألوا اهلل يل الوسيلة؛ فإنها مزنلة يف اجلنة ال تنبيغ إال لعبد من عباد اهلل ،وأرجو أن أكون أنا
هو" ،وال شك أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مأواه جنة الفردوس ،وجنة الفردوس يه أيلع درجات اجلنة ،وسقفها اذلي

فوقها عرش الرب جل جالهل ،وانليب -عليه الصالة والسالم -يف أىلع ادلرجات منها.

قوهلا" :يا أبتاه إىل جربيل ننعاه" وقالت :إننا ْنرب بموته جربيل ألن جربيل هو اذلي اكن يأتيه ويدارسه بالويح زمن حياته،

والويح مرتبط حبياة انليب -عليه الصالة والسالم.-
ر ر ُ
محل ودفِن ،قالت -ريض اهلل عنها" :-أطابت أنفسكم أن حتثوا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الرتاب؟" يعين
ثم لما ِ
من شدة حزنها عليه ،وحزنها وأملها ىلع ِفراق وادلها ،ومعرفتها بأن الصحابة -ريض اهلل عنهم -قد مأل اهلل قلوبهم حمبة
الرسول -عليه الصالة والسالم -سأتلهم هذا السؤال ،لكن اهلل سبحانه هو اذلي هل احلكم ،وإيله املرجع ،وكما قال اهلل -
ر َ َ ِّ ٌ ر
َ
ت َو ِإن ُه ْم َميِّتُون).
تعاىل -يف كتابةِ ( :إنك مي

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أحوال اآلخرة  -اتلوحيد.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

َُ
• ثقل  :من شدة املرض.
َ
َ َ ر
• يتَغشاه َالكرب  :تزنل به الشدة من سكرات املوت ،لعلو درجته ورشف رتبته ،فإن أشد انلاس بالء األنبياء.
َ
واك َ
رب أ َب َتَاه  :أي ما أشد وجع أيب ،لم ترفع صوتها -ريض اهلل عنها -بذلك ،كما يفعله بعض النساء عند املصيبة.
•
َ
َ َ َ
يس َىلع أ ِبيك كرب  :ال يصيبه نصب وال وصب جيد هل أملا؛ ألنه ينتقل من دار ابلالء إىل دار اخللود والصفاء.
•ل
َ
ُ
ًّ َ
ربا د َاعه  :لَب نداءه ،وفيه إشارة إىل ما ثبت عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه خ ِّري؛ فاختار جوار ربه و ِلقاه.
• أجاب
َ
• ال ِفردوس  :بستان جيمع لك ما يف البساتني من شجر وزهر ،وجنة الفردوس أىلع اجلنان.
• َم َ
أواه  :مزنهل.
• نَ َ
نعاه  :نرفع خرب وفاته -صىل اهلل عليه وسلم -إىل جربيل.
• جربيل  :هو اسم خاص مللك كريم ر
خصه اهلل -تعاىل -بالويح.
• حتثوا  :حثو الرتاب :دفعه بايلد ،واملراد دفنه عليه -صىل اهلل عليه وسلم -بالرتاب.

فوائد احلديث:
.1
.2

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

يف هذا احلديث بيان أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كغريه من البرش ،يمرض وجيوع ،ويعطش ،ويموت.
يف احلديث رد ىلع اذلين يرشكون بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يدعون الرسول -عليه الصالة والسالم ،-ويستغيثون به وهو يف قربه ،فهو
ً
عليه السالم ميت وال يملك هلم شيئا.
ُّ
بالتسخط ىلع اهلل -عز وجل-؛ ألن فاطمة َ
ندبَت انليب عليه -الصالة والسالم،-
يف احلديث ديلل ىلع جواز انلدب اليسري إذا لم يكن مؤذنا
َْ
لكنه ندب يسري ،وليس فيه اعرتاض ىلع قدر اهلل -عز وجل.-
يف احلديث ديلل :ىلع أن فاطمة بنت حممد -صىل اهلل عليه وسلم -و -ريض اهلل عنها -بقيت بعد حياته -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولكن ليس
هلا مرياث؛ ألن األنبياء ال يورثون.
ُّ
اتلوجع للميت عند احتضاره.
جواز
جيوز ذكر امليت بصفاته بعد موته دون رفع صوت وال تسخط.
صرب انليب -عليه الصالة والسالم -ىلع ما هو فيه من سكرات املوت وشدائده.
ما بعد احلياة ادلنيا خري لألنبياء -صلوات اهلل عليهم وسالمه -وكذلك أتباعهم.
ادلنيا دار تعب ونصب ،واآلخرة ال يشء فيها من هذا للمؤمن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ُ ه ََْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
ه
َ ََْ ُ ْ
ول اهلل
ما رأيت مِن ذِي ل ِم ٍة ِيف حل ٍة محراء أحسن مِن رس ِ

ُ
َ
رأيت من ِذي ل ِ َّم ٍة يف ُحلر ٍة َمحْ َر َ
أحسن من رسول اهلل -صىل
اء
احلديث :عن الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما -قال« :ما
َْ َْ
َ ٌْ َ ْ ُ َْ َْ
ُ
ني ،ليس بالقصري وال بالطويل».
كبي ِه ،بعيد ما بني المن ِ
َضب من ِ
كب ِ
اهلل عليه وسلم ،-هل شعر ي ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
وصف الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما -نيب اهلل -صلوات اهلل وسالمه عليه -يف هذا احلديث وصفا يدل ىلع حسنه ومجاهل،
ً
فأخرب أنه لم ير أحدا شعره يصل إىل شحمة أذنيه ،ويلبس حلة محراء أحسن من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم ذكر
شيئًا من وصفه ،فأخرب أنه اكن بعيد املنكبني ،ولم يكن معيبًا ال بالطول وال بالقرص-صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

ْ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلَلقية
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ِّ
من ذي ل ِ رمة  :اللمة :هو الشعر اذلي يكاد يُ ِل ُّم باملنكبني ،سميت اللمة؛ إلملامها باملنكبني يعين تقارب املنكبني.
ْ
ْ
يف ُحلرة  :احللة :يه ٌ
اء ِمن ال ُ ُ
إزار ور َد ٌ
ربود ايلَ َم ِنية.
ِ
محراء  :أي :وصفها باحلمرة.
َْ
كبه  :املنكب :هو جممع ايلد مع اجلنب وهو رأس الكتف.
من ِ

 .1جواز لبس األمحر ،وهو اذلي فيه أعالم محر ،وأعالم بيض ،وليس املراد األمحر اخلالص املنِه عنه.
َ ْ
 .2بيان خل ِق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر ،وحسن القامة.
 .3جواز توفري وتطويل شعر الرأس برشط العناية به.

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 -4تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2990( :

463

ٌ
َ ُ ُّ ُ ه َ ْ َ َ َ َ
ََ ُ ََ ْ
ََ َ ََُ ُ َ ََ َ ُ َََْ َ ً َ َ ََ ََ ُ
َ
خذ
مث ِيل ومثلكم كمث ِل رج ٍل أوقد نارا فجعل اجلنادِب والفراش يقعن فِيها ،وهو يذبهن عنها ،وأنا آ ِ
ََ هُ َ ْ َ
ُ َ
جز ُكم َعن انله
ار ،وأنتم تفلتون مِن ي ِدي
ِ
ِ
ِِب ِ

احلديث :عن جابر بن عبد اهلل وأبو هريرة -ريض اهلل عنهم -مرفواعً« :مثيل ومثلُكم كمثل رجل أَ ْوقَ َد ً
نارا فجعل
ٍ
ََر
ُ
ٌ
ُ
َ ُ ََ ْ
َ
اجلنا ِد ُب والف َراش يقع َن فيها ،وهو يَذ ُّب ُه رن عنها ،وأنا آخذ حبُ َج ِزكم عن انلار ،وأنتم تفلتُون من يَد ري».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حاهل مع أمته كحال رجل يف برية ،أوقد ً
نارا فجعل اجلنادب والفراش يقعن فيها؛ ألن هذه
يه اعدة الفراش واجلنادب واحلرشات الصغرية ،إذا أوقد إنسان ً
نارا يف الرب؛ فإنها تأوي إىل هذا الضوء .ويقول :ألمنعنكم من
الوقوع فيها ،ولكنكم تفلتون من يدي ،وذلك بمخالفة انليب صىل اهلل عليه وسلم وترك سنته.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث جابر ريض اهلل عنه :رواه مسلم.
حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

ََ
َ
المثل :انلظري.
َمثيل :
اجلنادب  :حنو اجلراد والفراش ،هذا هو املعروف اذلي يقع يف انلار.
الفراش  :مجع فراشة ،ويه الطري اذلي يليق بنفسه يف ضوء الرساج.
يذبهن  :يمنعهن ويدفعهن عنها.
حبجزكم  :احلجز :مجع حجزة ،ويه معقد اإلزار والرساويل.
تفلتون  :تغلبون وتهربون إيلها.

 .1حرص الرسول صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته.
ر
 .2دل ىلع جهل كثري من انلاس حيث يأبون إال خمالفة ادلين ،ويف هذه املخالفة شقاؤهم ،وقد يصل بهم ذلك إىل العذاب يف نار جهنم.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ما أغبط أحدا بهون موت بعد اذلي رأيت من شدة موت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

َ ْ
ر
ً
أحدا َ
به ْون موت َب ْع َد اذلي َرأَ ُ
يت ِم ْن شدة َم ْوت رسول اهلل -
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :ما أغ ِب ُط
ٍ
ٍ
صىل اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
تقول اعئشة :إنها ال تفرح ألحد بسهولة املوت ،وال تتمىن أن تكون سهلة املوت ،بعد اذلي رأته من شدة موت رسول اهلل -
ً
صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد علمت أن شدة املوت ليست ديلال ىلع سوء اعقبة املتوىف ،وأن سهولة املوت ليست من املكرمات،
وإال لاكن -صىل اهلل عليه وسلم -أوىل انلاس به ،فال تكره شدة املوت ألحد ،وال تفرح ألحد يموت من غري شدة.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الغبطة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

املفردات:
معاين
َ ْ
• ما أغ ِبط  :ما أحسد وال أتمىن.
َ
• ه ْون  :اهلون بالفتح :الرفق واللني.
فوائد احلديث:

 .1شدة املوت ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2شدة املوت أو سهوتله ليس من األدلة ىلع سوء اعقبة امليت أو حسنها.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. خمترص الشمائل املحمدية ،لألبلاين ،نرش :املكتبة اإلسالمية – عمان – األردن. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
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ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين أصيل وأنام وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مين
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن ً
نفرا من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سألوا أزواج انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -عن عمله يف الرس؟ فقال بعضهم :ال أتزوج النساء .وقال بعضهم :ال آكل اللحم .وقال بعضهم:
ال أنام ىلع فراش .فبلغ ذلك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فحمد اهلل وأثىن عليه ،وقال« :ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين
أصيل وأنام وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مين».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
بنيت هذه الرشيعة السامية ىلع السماح واليرس ،وإرضاء انلفوس بطيبات احلياة ومالذها املباحة ،وىلع كراهية العنت والشدة
واملشقة ىلع انلفس ،وحرمانها من خريات هذه ادلنيا.

وذلا فإن نفرا من أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم محلهم حب اخلري والرغبة فيه إىل أن يذهبوا فيسألوا عن عمل انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -يف الرس اذلي ال يطلع عليه غري أزواجه فلما علموه استقلوه ،وذلك من نشاطهم ىلع اخلري َو َجدهم فيه.

فقالوا  :وأين حنن من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قد غفر اهلل هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟! فهو -يف ظنهم -غري

حمتاج إىل االجتهاد يف العبادة.
َ
ً
ف َه رم بعضهم يف ترك النساء ،يلفرغ للعبادة ،ومال بعضهم إىل ترك أكل اللحم ،زهادة يف مالذ احلياة ،وصمم بعضهم ىلع أنه
َ
سيقوم الليل لكه ،ت َه ُّجدا أو عبادة.
فبلغت مقاتلهم من هو أعظمهم تقوى ،وأشدهم خشية ،وأعرف منهم باألحوال والرشائع -صىل اهلل عليه وسلم.-
فخطب انلاس ،ومحد اهلل ،وجعل الوعظ واإلرشاد اعماً ،
جريا ىلع اعدته الكريمة.

فأخربهم أنه يعطى لك ذي حق حقه ،فيعبد اهلل -تعاىل ،-ويتناول مالذ احلياة املباحة ،فهو ينام ويصىل ،ويصوم ويفطر ،ويَتوج
النساء ،فمن رغب عن سنته السامية ،فليس من أتباعه ،وإنما سلك سبيل املبتدعني.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضل اتباع السنة وترك اتلنطع يف ادلين  -اتلوسط  -انلاكح  -الطعام.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ً
نفرا  :انلفر يف األصل من ثالثة إىل تسعة.
• رغب عن سنيت  :أعرض عن طريقيت وتركها تنطعا وغلوا يف ادلين.
• فليس مين  :األبلغ يف الزجر عدم تأويل هذا اللفظ وإن اكن بمجرده ال يقتيض اخلروج عن اإلسالم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

حب الصحابة -ريض اهلل عنهم -للخري ،ورغبتهم فيه وىف االقتداء بنبيهم -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
سماحة هذه الرشيعة ويرسها ،أخذا من عمل نبيها -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه.
أن اخلري والربكة َف االقتداء به ،واتباع أحواهل الرشيفة.
أن أخذ انلفس بالعنت واملشقة واحلرمان ليس من ادلين يف يشء ،بل هو من سنن املبتدعني املتنطعني ،املخالفني لسنة سيد املرسلني -صىل
اهلل عليه وسلم.-
ً
أن ترك مالذ احلياة املباحة ،زهادة وعبادة ،خروج عن السنة املطهرة واتباع لغري سبيل املؤمنني.
ً
ً
يف مثل هذا احلديث الرشيف بيان أن اإلسالم ليس رهبانية وحرمانا ،وإنما هو ادلين اذلي جاء إلصالح ادلين وادلنيا ،وأنه أعطى لك ذي حق
حقه.
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.7
.8
.9
.10

السنة هنا تعين الطريقة ،وال يلزم من الرغبة عن السنة بهذا املعىن اخلروج من امللة ملن اكنت رغبته عنها لَضب من اتلأويل يعذر فيه صاحبه.
الرغبة عن اليشء تعين اإلعراض عنه ،واملمنوع أن يرتك ذلك تنطعا ورهبانية ،فهذا خمالف للرشع ،وإذا اكن تركه من باب اتلورع لقيام شبهة
ً
ممنواع.
َف حله ،وحنو ذلك من املقاصد املحمودة لم يكن
فيه تقديم احلمد واثلناء ىلع اهلل عند اخلطبة والوعظ وإلقاء مسائل العلم وبيان األحاكم للملكفني  ،وإزالة الشبهة عن املجتهدين.
الرتغيب يف انلاكح وترجيحه ىلع اتلخيل نلوافل العبادات.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.
 خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م. -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة.
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ًّ
ما بعث اهلل نبيا إال رىع الغنم

ََ َ ُ ً
َ
َ ََ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن ِّ
اهلل نبيا إال َرىع الغن َم" ،فقال
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ما بعث
َ
ُ
نت َ
َ
وأنت؟ ،قال" :نعمُ ،ك ُ
أراعها ىلع قَ َرار َ
ألهل مكة".
يط
أصحابُه:
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لك األنبياء رعوا الغنم يف حياتهم ،وظاهر احلديث أن ذلك قبل انلبوة ،ذللك قال العلماء :احلكمة من ذلك أن يتمرن اإلنسان
ىلع راعية اخللق وتوجيههم إىل ما فيه الصالح؛ ألن الراِع للغنم تارة يوجهها للمرىع وتارة يبقيها واقفة وتارة يردها إىل املراح،

فانليب -عليه الصالة والسالم -سريىع األمة ويوجهها إىل اخلري عن علم وهدى وبصرية اكلراِع اذلي عنده علم باملراِع
احلسنة ،وعنده نصح وتوجيه للغنم إىل ما فيه خريها ،وما فيه غذاؤها وسقاؤها.

واختريت الغنم ألن صاحب الغنم متصف بالسكينة واهلدوء واالطمئنان ِبالف اإلبل ،فإن أصحابها يف الغالب عندهم

شدة وغلظة ،ألن اإلبل كذلك فيها الشدة والغلظة ،فلهذا اختار اهلل -سبحانه وتعاىل -لرسله أن يرعوا الغنم حىت يتعودوا

ويتمرنوا ىلع راعية اخللق.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > حياته قبل ابلعثة صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلجارة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• قراريط  :مجع قرياط ،وهو جزء من ادلينار أو ادلرهم.
فوائد احلديث:

 .1تواضع األنبياء -عليهم الصالة والسالم -باشتغاهلم بأبسط احل َِرف.
ً
 .2يستحب للعبد أن يتكسب ويطلب الرزق وإن قل ،ففيه الربكة ملن قنع ،وجيب أن يتحرى يف ذلك أن يكون حالال.
 .3احلكمة من رِع األنبياء الغنم؛ يلتمرنوا بذلك ىلع سياسة األمم.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة  -الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن  -الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة  -بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ً
ً
درهما وال شاةً وال ً
بعريا ،وال أوىص بَشء
دينارا وال
ما ترك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ُ
َ
ً
ً
ً
درهما ،وال شاة،
دينارا ،وال
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :ما ت َرك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
وال بَع ً
ريا ،وال أ ْوىص بيشء».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ً
ً
كثريا ،ولم يرتك شاة ،وال
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لم يرتك بعد موته ماال قليال وال
ً
ً
مجال وال غري ذلك من أصناف املال ،وال أوىص بيشء ،تريد وصية املال خاصة؛ ألن اإلنسان إنما يويص يف مال إذا اكن موروثا،
ً
وهو -صىل اهلل عليه وسلم -لم يرتك شيئا يورث فيويص فيه ،وقد أوىص -صىل اهلل عليه وسلم -بأمور أخرى ،منها أنه أوىص
باملحافظة ىلع الصالة ،وبإخراج ايلهود وانلصارى من جزيرة العرب.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزهد والرقاق  -الوصية.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• َ
ابل ِعري  :يطلق ىلع اجلمل وانلاقة.
ر
ٌ
• أوىص  :من الوصية ،ويه لغة مأخوذة من وصيت اليشء إذا وصلته ،سميت وصية؛ ألن املويص وصل ما اكن هل يف حياته بما اكن بعد مماته ،ويه
ٌ
عهد ٌّ
ً
خاص باتلرصف باملال ،أو اتلربع به بعد املوت.
رشاع:

فوائد احلديث:

 .1فيه بيان ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الزهد يف ادلنيا واتلقلل منها.
 .2لم يوص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصية املال ألحد؛ ألنه ال يورث ،وأوىص بأشياء أخرى.
 .3املؤمن يأخذ من ادلنيا بقدر ما يعينه ىلع اآلخرة ،ويقتدي بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 -م.
 معالم السنن رشح سنن أيب داود ،أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية – حلب،الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م.
 توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ، -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل.1427 ،
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ْ ُ
ُ
ُ
ما َرمِدت وال ص ِدعت منذ مسح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وجيه ،وتفل يف عيين يوم خيْب حني
أعطاين الراية

َ ْ ُ
ت وال ُصد ْع ُ
ت منذ َم َس َح رسول اهلل -صىل اهلل عليه
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال« :ما ر ِمد
ِ
ََ
ْ
ْ
َْ
ْ
أعطاين ر
الرايَة».
وسلم -وجِه ،وتفل يف عي ِين يوم خيرب ِحني
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

اكن يلع بن أيب طالب يشتيك من ألم يف عينه- ،بسبب الرمد -يف غزوة خيرب ،فداعه انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فمسح
ُ
وجهه وبصق يف عينه فشيف بإذن اهلل ،ثم أعطاه الراية ،وفتح اهلل عليه حصن خيرب ،وخيرب يلع -ريض اهلل عنه -أنه ما أصابه
الرمد وال الصداع منذ أن مسح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وجهه ،وبصق يف عينه يف غزوة خيرب ،وهذه معجزة ظاهرة للنيب

-صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املغازي.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو يعىل وأمحد بمعناه.
مصدر منت احلديث :مسند أيب يعىل.

معاين املفردات:
• َر ِم َدت  :هاجت عينه وانتفخت.
• تفل  :بصق.
فوائد احلديث:

ُ
 .1من معجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه مسح وجه يلع بن أيب طالب ،وبصق يف عينه وهو أرمد فشيف بإذن اهلل ،ولم يصبه الرمد وال
الصداع بعد ذلك.
 .2فضيلة يلع بن أيب طالب وحب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.ُ
 مسند أيب يعىل ،املؤلف :أبو يعىل أمحد بن يلع بن املثىن بن حيىي بن عيىس بن هالل املوصيل ،املحقق :حسني سليم أسد ،انلارش :دار املأمون للرتاث دمشق ،الطبعة :األوىل.1984 – 1404 ، معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
 اتليسري برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي ،مكتبة اإلمامالشافيع – الرياض ،الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م.
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ً
ً
ما رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مستجمعا قط ضاحاك حىت ترى منه هلواته ،إنما اكن يتبسم

ر ُ ْ َ ْ ً َ ُّ َ ً
ر
َ ََ ُ ُ
احاك َح رىت
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ما رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مستج ِمعا قط ض ِ
ُْ َ ُُ ر َ َ َ
ُ
ت َرى ِمنه ل َه َواتهِ ،إن َما اكن يتَبَ رسم.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -يصور بعض جوانب اهلدي انلبوي يف ُخلُق الوقار والسكينة فقالت -ريض اهلل عنهاَ :-
"ما
ر ُ ْ َ ْ ً َ ُّ َ ً
ر
ُْ َ ُُ ر َ َ َ
ُ
ََ ُ ُ
احاك َح رىت ت َرى ِمنه ل َه َواته ،إِن َما اكن يتَبَ رسم" :تعين ليس يضحك
رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مستج ِمعا قط ض ِ
ً
ً
فاحشا بقهقهة ،يفتح َ
فمه حىت تبدو هلاته ،ولكنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يبتسم أو يضحك حىت تبدو نواجذه ،أو
ضحاك
تبدو أنيابه ،وهذا من وقار انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > ضحكه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الشمائل.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ْ
• ُم ْستَج ِم ًعا  :أي مبالغا يف الضحك لم يرتك منه شيئًا.
ً
• ُّ
قط  :لكمة تستعملها العرب نليف اليشء يف الزمن املايض ،واملعىن ما رأيته يفعل ذلك أبدا
َ ً
ْ
احاك  :انبساط الوجه حىت تظهر األسنان من الرسور ،فإن اكن بصوت واكن حبيث يسمع من ُبع ٍد فهو القهقهة ،وإال فالضحك ،وإن اكن بال
•ض ِ
صوت فهو اتلبسم.
َ ُ
• ل َه َواته  :مجع هلاة :ويه اللحمة اليت يف أقىص سقف الفم.
َ
• يتَبَ رسم  :اتلبسم مبادىء الضحك.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ضحكه اتلبسم إذا ريض أو أعجب بيشء.
استحباب اإلقالل من الضحك.
كرثة الضحك وارتفاع الصوت بالقهقهة ليس من صفات الصاحلني؛ ألنها تميت القلب.
كرثة الضحك من مظاهر الغفلة عن اهلل -تعاىل.-
كرثة الضحك تذهب هيبة الرجل ووقاره بني إخوانه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
لسان العرب البن منظور األنصاري ،ط ،3دار صادر ،بريوت 1414 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ما َضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا قط بيده ،وال امرأة وال خادما ،إال أن جياهد يف سبيل

ً
َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ما رضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا ق ُّط بيده ،وال امرأة
َ
نيل منه يشء ق ُّط فينتقم من صاحبه ،إال أن ينتهك يشء من حمارم اهلل
وال خادما ،إال أن جياهد يف سبيل اهلل ،وما ِ
تعاىل ،فينتقم هلل تعاىل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

من أخالق انليب -عليه الصالة والسالم -أنه ما رضب شيئا من احليوانات وال من غريها يف أي زمن من األزمنة ،ال امرأة
ً
وال خادما؛ ألن اعدة أغلب انلاس رضبهما ،وإذا لم يَضبهما انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع جريان العادة بذلك فغريهما
ً
ممن لم يعتد رضبه أوىل ،إال أن جياهد يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل تعاىل ،وما نال أحد منه شيئا فانتقم منه ،كما وقع من شج
الكفار لرأسه يف أحد وكرس رباعيته وغري ذلك مما وقع من إساءتهم ،ومع ذلك يعفو ويصفح وحيلم ،وال ينتقم ،إال إذا انتهكت

حمارم اهلل فإنه ال يقر أحدا ىلع ذلك.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلاكح  -عرشة النساء  -ماكرم األخالق.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نيل منه  :ناهل الكفار بأذى كشج رأسه.
• ينتهك  :خترق وتؤَت.
• فينتقم  :فيعاقب.
فوائد احلديث:

 .1حسن خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -وحلمه ،وصربه ،وعفوه.
 .2الغضب هلل ال ينايف احللم واألناة والرفق والعفو.
 .3إقامته -صىل اهلل عليه وسلم -حدود اهلل ىلع من يستحقها وال يمنعه من ذلك رفقه ورمحته؛ ألن ذلك من رمحة املحدود.
 .4ادلاللة ىلع أهمية اجلهاد يف سبيل اهلل وأنه من صفات املرسلني.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
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ما غرت ىلع نساء انلِب -صىل اهلل عليه وسلم ،-إال ىلع خدجية ،وإين لم أدركها ،قالت :واكن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذبح الشاة ،فيقول :أرسلوا بها إىل أصدقاء خدجية

ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ما ِغ ْرت ىلع نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال ىلع خدجية ،وإين لم
ُ
أدركها ،قالت :واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذبح الشاة ،فيقول« :أرسلوا بها إىل أصدقاء خدجية» ،قالت:
فقلت :خدجية ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إين قد ُرزقْ ُ
ُ
ت ُح ربها».
فأغضبتُه يوما،
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها ما َغرت ىلع أحد من نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال ىلع خدجية -ريض اهلل عنها-

 ،مع أن خدجية ماتت قبل أن تَتوج اعئشة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذبح
ُ
اعئشة انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
يوما ،وقالت هل إنه يكرث من ذكر خدجية،
الشاة أرسل بها إىل صديقات خدجية ،فأغضبت

فأخربها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل قد رزقه حبها.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ْ ُ ُُُْ
ُ
• ما غرت  :أي :ما ِغ ْرت مثل اليت ِغرتها ،أو مثل غرييت عليه ،والغرية :احل َ ِم رية َواألنف.

فوائد احلديث:

 .1الغرية من النساء مسموح هلن فيها ،وغري منكر من أخالقهن ،وال معاقب هلا؛ ملا ُجبلن عليه من ذلك ،وأنهن ال يملكن أنفسهن عندها،
وهلذا لم يزجر انلَب -عليه الصالة والسالم -اعئشة وال رد عليها ،واكن ذلك من اعئشة يف حال صغر سنها.
 .2يف احلديث فضيلة ظاهرة خلدجية -ريض اهلل عنها ،-وأنها من أحب انلاس إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3فيه ما اكن عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -من الوفاء.
 .4فيه ما اكن عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -من الكرم واإلنفاق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه.
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة:
األوىل1419 ،ه1998 ،م.
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َ
َ
َ َ
ُ
َ ْ
َ
خدمة أهلِ ِه-
ما اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع يف بيته؟ قالت :اكن يكون يف مِهن ِة أهلِ ِه -يعينِ :
ُ َ َ
فإذا َح َ َ
ت الصالة ،خ َرج إىل الصالةِ
ُض ِ

ُ
َ
ْ َ
َ ْ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يَصن ُع يف
احلديث :عن األسود بن يزيد ،قالُ :سئِلت اعئشة -ريض اهلل عنها -ما اكن
ُ َ
َ
ُ
َ ْ
كون يف مهنَة أهله -يَعين :خ َ
اكن يَ
دمة أهل ِه -فإذا َح َ َ
َض ِت الصالة ،خ َر َج إىل الصال ِة.
بَي ِت ِه؟ ،قالت:
ِ
ِ ِ ِِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من تواضع انليب -عليه الصالة والسالم -أنه اكن يف بيته يف خدمة أهله ،حيلب الشاة يصلح انلعل ،خيدمهم يف بيتهم ،ألن

اعئشة سئلت ماذا اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع يف بيته؟ ،قالت :اكن يف مهنة أهله يعين يف خدمتهم -عليه الصالة
والسالم ،-وهذا من أخالق انلبيني واملرسلني عليهم السالم اتلواضع واتلذلل يف أفعاهلم ،وابلعد عن الرتفه واتلنعم.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1كمال تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -وبره بأهله.
 .2األعمال ادلنيوية ينبيغ أن ال تلِه العبد عن الصالة.
 .3حمافظة انليب –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الصالة يف أول أوقاتها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
رشح صحيح ابلخاري؛ أليب احلسن يلع بن خلف بن بطال ،ضبط أيب تميم يارس بن إبراهيم ،مكتبة الرشد-الرياض.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ً
ً
حريرا ألني من كف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ما مسست ديباجا وال

َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ َ
َ ِّ
ال َحريرا ً ألْ َ َ
هلل -صىل اهلل عليه
ني ِم ْن كف
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه ،-قال :ما م ِسست ِديباجا و
رسول ا ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ ْ ُ َ ًَ َ
َ
ْ
ْ َ َ
ُ
هلل -صىل اهلل
احئَ ِة
احئة ق ُّط أطيب ِم ْن َر ِ
وسلم ،-وال شممت ر ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلمَ ،-ولقد خدمت رسول ا ِ
رسول ا ِ
ِ
َ ََْ َ َ
َ
َ َ
َ َ ُُْ َ َ َ َْ َ َ َ
َ ُّ ُ ٍّ َ َ َ َ َ
ْ
عليه وسلمَ -ع ْ َ
رش سنني ،فما قال يل قط :أف ،وال قال لِيش ٍء فعلته :لِم فعلته؟ ،وال ليش ٍء لم أفعله :أال فعلت كذا؟.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن أنس بن مالك قد خدم انليب صىل اهلل عليه وسلم عرش سنني ،فاكنت يده -صىل اهلل عليه وسلم -يلنة ،وكذلك أيضا
ً
راحئته -صىل اهلل عليه وسلم -ما شم طيبا قط أحسن من راحئة انليب -صىل اهلل عليه وسلم .-ويقول :ولقد خدمت انليب -
ً
صىل اهلل عليه وسلم -عرش سنني ،فما قال يل :أف قط ،يعين :ما تضجر منه أبدا عرش سنوات خيدمه ما تضجر منه وال قال
ً
ليشء فعلته :لم فعلت كذا؟ ،حىت األشياء اليت يفعلها أنس اجتهادا منه ما اكن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يؤنبه أو يوِبه
َ
أو يقول لم فعلت كذا؟ مع أنه خادم ،وكذلك ما قال ليشء لم أفعله :ل ِ َم لم تفعل كذا وكذا؟ ،وهذا من حسن خلقه -عليه
الصالة والسالم.-

___________________________

ْ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلَلقية
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
تنبيه:
أخرجه ابلخاري ومسلم يف حديثسن متفرقني يف موضعني.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
• ديباجا  :ثوبا متخذا من احلرير.
ٍّ
ُّ
ُّ
وتكره.
تضجر
• أف  :لكمة
فوائد احلديث:
ً

ً

 .1كمال أخالق الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -وحسن معاملته خلادمه وأصحابه.
 .2احلث ىلع الرفق باخلادم ،وعدم اتلضجر من فعله.
 .3احلث ىلع اتلنظيف واتلطيب ،وهكذا اكن فعله -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ً

ما من أحد يسلم يلع إال رد اهلل يلع روْح حىت أرد عليه السالم

ر
رد اهلل ر
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما من أحد ي ُ َسلِّ ُم ر
يلع
يلع إال
ُر
أرد عليه السالم».
رويح حىت

درجة احلديث :إسناده حسن.

املعىن اإلمجايل:

ر
ما من أحد يُسلم ىلع انليب إال َر رد ُ
اهلل عليه روحه حىت يرد السالم ،فإذا سلمت ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -رد اهلل عليه
ً
روحه فرد عليك السالم ،والظاهر أن هذا فيمن اكن قريبا منه؛ كأن يقف ىلع قربه ،ويقول :السالم عليك أيها انليب ورمحة
ً
اهلل وبراكته ،وحيتمل أن يكون اعما ،واهلل ىلع لك يشء قدير.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يسلم  :أي :قال السالم عليك أو صىل اهلل عليه وسلم ،وحنو ذلك ،و قول اإلنسان السالم عليكم خرب بمعىن ادلاعء ،وهل معنيان .1:اسم
السالم عليك؛ أي :عليك براكته باسمه .2.السالمة من اهلل عليك.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اإلكثار من الصالة والسالم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-يلحظى املسلم برد السالم منه -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2حياة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قربه يه أكمل حياة حيياها إنسان يف برزخه ،فال يعلم حقيقتها إال اهلل -تعاىل ،-واحلديث ليس فيه حجة
ملن يقول حبياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حياة ما نعيشها حنن ،حىت ال يستدل به أهل الرشك ىلع االستغاثة به عليه الصالة والسالم،
وإنما يه حياة برزخيه.

املصادر واملراجع:

 /1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 /2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 /3سنن أيب داود -حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
 /4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 /5صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 /6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
 /7املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
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َ ْ َْ َْ ْ ُ ه ُ ُ َ ْ َْ َْ ُْ
َ ه َُ َ ْ ُ
َ ُ ْ
ُ َ
وم ْن َي َت َص هْبْ
خره عنكم ،ومن يستع ِفف ي ِعفه اهلل ،ومن يستغ ِن يغنِ ِه اهلل،
من
عندي
ن
ما يك
خري فلن أد ِ
ٍ
ُ
ً َ ً َ َ
ُ ْ َ َ َ ٌ
َ
ُ
َّ
يص ْ
الصْب
ْبهُ اهلل ،وما أع ِطي أحد عطاء خريا وأوسع من
ِ
ِ

َ
ً ر
أن ً
األنصار سألوا رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم
من
ا
ناس
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ِ
َ ر
َ ُ
َ َ
ْ
خري فلن
 فأعطاهم ،ثم سألوه فأعطاهم ،حىت ن ِفد ما عنده ،فقال هلم حني أنفق لك يش ٍء بيده« :ما يكنعندي من ٍ
َ
َر َُ َ ْ ُ
اهللَ ،
اهللَ ،
كمَ ،
رب يُ َص ّ ْ
وم ْن َيتَ َص ر ْ
رب ُه ُ
وم ْن ي َ ْستَ ْغن ُي ْغنه ُ
وم ْن ي َ ْستَ ْعف ْف يُع ِّف ُه ُ
اء َخ ً
اهلل .وما أُ ْعط َي أ َح ٌد عط ً
ريا
أد ِخره عن
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الصرب».
من
وسع
وأ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل ناس من األنصار رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ،حىت نفد ما عنده ،ثم أخربهم أنه ال

يمكن أن يدخر شيئا عنهم فيمنعهم ،ولكن ليس عنده يشء ،وحثهم ىلع االستعفاف واالستغناء والصرب.

فأخربهم أنه من يستغن بما عند اهلل عما يف أيدي انلاس؛ يغنه اهلل عز وجل ،فالغىن غىن القلب ،فإذا استغىن اإلنسان بما
عند اهلل عما يف أيدي انلاس؛ أغناه اهلل عن انلاس ،وجعله عزيز انلفس ً
بعيدا عن السؤال.
وأنه من يستعفف عما حرم اهلل عليه من النساء يعفه اهلل عز وجل وحيميه وحيِم أهله ً
أيضا.

وأنه من يتصرب يصربه اهلل ،أي يعطيه اهلل الصرب.
ً
وما من اهلل ىلع أحد بعطاء من رزق ،أو غريه؛ خريا وأوسع من الصرب.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > كرمه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزاكة  -الشمائل  -املجاهدة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نفذ  :فين وذهب.
• فلن أدخره  :أي :ال أجعله ذخرية لغريكم معرضا عنكم ،أو ال أخبئه وأمنعكم إياه.
• ومن يستعفف  :أي :من طلب العفة عن سؤال انلاس واالسترشاف إىل ما يف أيديهم.
ً
عفيفا ً
قنواع.
• يعفه اهلل  :يرزقه اهلل العفة فيصري
• يغنه اهلل  :أي :جيعله غين انلفس ويفتح هل أبواب الرزق.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وما ُجبل عليه من ماكرم األخالق.
ليس الغىن املمدوح يف الرشع بكرثة املال واملتاع يف يد صاحبه ولكن الغىن املحمود أن يكون اإلنسان غين انلفس باهلل -تعاىل.-
الرتغيب بالقناعة واالستعفاف.
ُ
تنال ماكرم األخالق ومعايل الصفات بالصرب.
جواز إعطاء السائل مرتني.
جواز االعتذار إىل السائل.
جواز السؤال للحاجة ،وإن اكن األوىل تركه والصرب حىت يأيت اهلل بالفرج.
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املصادر واملراجع:

 -1نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
 -2رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
 -3بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
 -4صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -5صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 -6املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
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مسح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ىلع وجيه وداع يل ،فعاش مائة وعِّشين سنة وليس يف رأسه
إال شعريات بيض

ْ
ْ
َ
احلديث :عن أيب زيد بن أخ َطب -ريض اهلل عنه -قالَ « :م َسح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ىلع وج ِِه وداع
ُ ْ
َ
ُ
يل» قال َع ْز َرة :إنه اعش مائة وعرشين سنة وليس يف رأسه إال شعريات بِيض.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

مسح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ىلع وجه أيب زيد بن أخطب األنصاري -ريض اهلل عنه ،-وداع هل ،ويف رواية أخرى
ً
للحديث أنه داع هل بهذا ادلاعء« :امهلل ِّ
مجيال ،واجعل مجاهل ً
دائما معه طول عمره ،يقول
مجله ،وأ ِدم مجاهل» أي :امهلل اجعله
عزرة وهو أحد رواة احلديث :إن أبا زيد األنصاري اعش مائة وعرشين سنة وليس يف رأسه إال شعرات قليلة بيضاء ،ويف
رواية :أنه اكن منبسط الوجه ،ليس فيه جتاعيد وال انكماش ،وظل ذلك إىل حني وفاته ،وذلك لكه بربكة داعئه -صىل اهلل

عليه وسلم -ومسحه ىلع وجهه.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
ُ
• شعريات  :شعرات قليلة.
فوائد احلديث:

ً
 .1يف احلديث معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث إنه مسح وجه أيب زيد وداع هل باجلمال ودوامه ،فظل مجيال شابًا إىل حني وفاته.
 .2وفيه فضيلة أليب زيد بن أخطب األنصاري.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،حممد نارص ادلين األبلاين ،برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية ،من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآنوالسنة باإلسكندرية.
 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية – بريوت. الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
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هل أىت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد؟ قال :لقد لقيت من قومك ،واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة
احلديث :عن اعئشة  -ريض اهلل عنها -أنها قالت للنيب  -صىل اهلل عليه وسلم  : -هل أَت عليك يوم اكن أشد من يوم
ُ
َ
َْ
أ ُح ٍد ؟ قال« :لقد لقيت من قومك ،واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ،إذ عرضت نفِس ىلع ابن عبد يَ ِايلل بْ ِن عب ِد
َُ
رَ
َْ
ب ،فرفعت رأيس ،وإذا
الك ٍل ،فلم جيبين إىل ما أردت ،فانطلقت وأنا مهموم ىلع وجِه ،فلم أستفق إال وأنا بِقر ِن اثلعا ِل ِ
أنا بسحابة قد أظلتين ،فنظرت فإذا فيها جربيل  -عليه السالم  -فناداين ،فقال :إن اهلل تعاىل قد سمع قول قومك لك،
وما ردوا عليك ،وقد بعث إيلك ملك اجلبال تلأمره بما شئت فيهم .فناداين ملك اجلبال ،فسلم يلع ،ثم قال :يا حممد إن

اهلل قد سمع قول قومك لك ،وأنا ملك اجلبال ،وقد بعثين ريب إيلك تلأمرين بأمرك ،فما شئت ،إن شئت أطبقت عليهم
َْ ْ َ َْ
ني».
األخشب ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعائشة ملا سأتله :هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال :نعم ،وذكر هلا قصة ذهابه إىل
الطائف؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا داع قريشا ً يف مكة ،ولم يستجيبوا هل خرج إىل الطائف؛ يلبلغ الكم اهلل ّ -
عز
ّ
وجل ،-وداع أهل الطائف لكن اكنوا أسفه من أهل مكة ،بل جعلوا يرمونه باحلجارة ،يرمونه باحلىص حىت أدموا َع ِقبه -
صىل اهلل عليه وسلم -وعرض نفسه ىلع ابن عبد يايلل بن عبد الكل من كبار أهل الطائف من ثقيف ،فلم جيبه إىل ما أراد
ً
ً
ّ
فخرج مغموما مهموما ،ولم يفق -صىل اهلل عليه وسلم -إال وهو يف ماكن يدىع قرن اثلعالب ،فأظلته غمامة فرفع رأسه ،فإذا
يف هذه الغمامة جربيل -عليه السالم ،-وقال هل :هذا ملك اجلبال يقرؤك السالم فسلم عليه وقال :إن ريب أرسلين إيلك ،فإن
شئت أن أطبق عليهم -يعين اجلبلني -فعلت .ولكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حللمه ُ
وبعد نظره وتأنيه يف األمر قال :ال؛
ً
ألنه لو أطبق عليهم اجلبلني هلكوا ،فقال(( :ال ،وإين ألرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده ال يرشك به شيئا))

.

وهذا اذلي حدث؛ فإن اهلل -تعاىل -قد أخرج من أصالب هؤالء املرشكني اذلين آذوا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -هذه
ً
األذية العظيمة أخرج من أصالبهم من يعبد اهلل وحده وال يرشك به شيئا.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > العهد امليك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :بدء اخللق  -اتلوحيد  -املغازي.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• هل أَت عليك يوم؟  :أي ر
مر بك زمان؟.
• يوم أحد  :يوم غزوة أحد.
• أحد  :هو اجلبل اذلي اكنت عنده غزوة أحد اليت وقعت سنة 3ه.
• من قومك  :أي كفار قريش.
• العقبة  :ماكن جهة الطائف ،واكن ذلك يوم هاجر إىل الطائف.
ً
• عرضت نفِس  :قدمت هل نفِس طابلا منه انلرص واإلاعنة ىلع إقامة ادلين.
• ابن عبد يايلل  :من أكرب أهل الطائف من ثقيف.
• فلم جيبين إىل ما أردت  :أي من االيواء واالاعنة ىلع تبليغ الرسالة إىل العباد.
• مهموم  :حمزون.
• ىلع وجِه  :أي اجلهة املواجهة يل.
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• لم أستفق  :لم أفطن نلفِس.
• القرن  :لك جبل صغري منقطع عنه جبل كبري.
• قرن اثلعالب  :ماكن بينه وبني أهل مكة يوم ويللة ،وهو ميقات أهل جند.
• قد أظلتين  :أي كستين الظل عن الشمس.
• ملك اجلبال  :املوَك بها.
• أطبقت  :مجعت ،أي  :هدمت هذين اجلبلني عليهم.
• األخشب  :هو اجلبل الغليظ.
• األخشبان  :اجلبالن املحيطان بمكة.
• من أصالبهم  :من ذريتهم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

من صفات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -العفو والصفح.
أن ابلالء اذلي يتعرض هل ادلاعة متفاوت.
ادلاعة ال يكرهون انلاس ىلع اإليمان بدعوتهم.
مؤازرة اهلل نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم.-
إثبات صفيت السمع وابلرص هلل -تبارك وتعاىل.-
هدف ادلاعة وَغيتهم إخراج انلاس من الظلمات إىل انلور.
ينبيغ لإلنسان أن يصرب ىلع األذى ال سيما إذا أوذي يف اهلل فإنه يصرب وحيتسب وينتظر الفرج.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري حتقيق حممد زهري انلارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل 1422
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
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وجوب اثلقة باهلل تعاىل وبيان عناية اهلل بأنبيائه وأويلائه

ُ
ََ
وسنا ،فقلت:
احلديث :عن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه قال :نظرت ِإىل أقدام املرشكني وحنن يف الغار وهم ىلع رؤ ِ
َ َ َ
َ
َ َ ُّ َ
َ
َ ر َ َ
ك يَا أَبَا بَ
أل َ َ
ني اهلل ث ِاثلُ ُه َما».
اثن
ب
كر
ن
ظ
ا
م
«
فقال:
نا،
برص
أحدهم نظر حتت قدميه
يا رسول اهلل ،لو أن
ٍ ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذه القصة اكنت حينما هاجر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من مكة إىل املدينة ،وذلك أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ملا جهر بادلعوة ،وداع انلاس ،وتبعوه ،وخافه املرشكون ،وقاموا ضد دعوته ،وضايقوه ،وآذوه بالقول وبالفعل ،فأذن اهلل هل

باهلجرة من مكة إىل املدينة ولم يصحبه إال أبو بكر -ريض اهلل عنه ،-وادليلل الرجل اذلي يدهلم ىلع الطريق ،واخلادم،

فهاجر بأمر اهلل ،وصحبه أبو بكر -ريض اهلل عنه ،-وملا سمع املرشكون ِبروجه من مكة ،جعلوا ملن جاء به مائيت بعري ،وملن
جاء بأيب بكر مائة بعري ،وصار ا نلاس يطلبون الرجلني يف اجلبال ،ويف األودية ويف املغارات ،ويف لك ماكن ،حىت وقفوا ىلع
ر
الغار اذلي فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبو بكر ،وهو َغر ثور اذلي اختفيا فيه ثالث يلال ،حىت خيف عنهما الطلب،

فقال أبو بكر -ريض اهلل عنه :-يا رسول اهلل لو نظر أحدهم إىل قدميه ألبرصنا؛ ألننا يف الغار حتته ،فقال" :ما ظنك باثنني
اهلل ثاثلهما" ،ويف كتاب اهلل أنه قال( :ال َحتْ َز ْن إ رن ر َ
اَّلل َم َعنَا) ،فيكون قال األمرين لكيهما ،أي :قال" :ما ظنك باثنني اهلل
ِ
ثاثلهما" ،وقال "ال َحتْ َز ْن إ رن ر َ
اَّلل َم َعنَا" .
ِ
فقوهل" :ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما" يعين :هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غري ذلك؟ واجلواب :ال أحد يقدر؛ ألنه ال مانع ملا
ُ ِّ
ُ رُ ر َ َ ُْ ْ ُْ ُْ ْ َ َ ْ ََ ُ ََْ ُ ْ ْ َ
ََ
زنع ال ُملك
أعطى اهلل وال معطي ملا منع ،وال مذل ملن أعز ْوال معز ملن أذل( ،ق ِل اللهم مالِك المل ِك تؤ ِيت الملك من تشاء وت ِ
ر ْ َ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ر َ َ َ ُ ِّ
يش ٍء َق ِد ٌ
لك َ ْ
ير).
ِممن تشاء وت ِعز من تشاء وت ِذل من تشاء ِبي ِدك اخلري إِنك ىلع

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اهلجرة
راوي احلديث :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أقدام املرشكني  :أي :اذلين يتتبعون أقدام انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ويتحرون أخباره ،ر
لما هاجر من مكة إىل املدينة.
• الغار َ :غر ثور.
ُ
وسنا  :فوقنا.
• ىلع رؤ ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

منقبة أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -يف صحبته لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هجرته من مكة إىل املدينة.
إشفاق أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه ،-ومدى حبه لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وخوفه عليه من األعداء.
وجوب اثلقة باهلل -عز وجل ،-واالطمئنان إىل راعيته ،وعنايته بعد بذل اجلهد يف أخذ احليطة واحلذر.
قال تعاىل( :إنا نلنرص رسلنا واذلين آمنوا يف احلياة ادلنيا ويوم يقوم األشهاد).
عناية اهلل تعاىل بأنبيائه وأويلائه ،وراعيته هلم بانلرص؛ َ َ َ
تنبيه ىلع أن من توَك ىلع اهلل كفاه ،ونرصه ،وأاعنهَ ،ولكأه وحفظه.
ر
كمال توَك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ربه ،وأنه معتمد عليه ،ومفوض إيله أمره.
شجاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتطمينه للقلوب وانلفوس.
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املصادر واملراجع:

-1رشح صحيح مسلم (.)15/149
-2فتح ابلاري (.)7/11
-3كنوز رياض الصاحلني (.)2/276
-4رشح رياض الصاحلني البن عثيمني (.)1/563
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َ ْ ُ ْ َ ْ َ َُ
َ ُ ََّ َ َ َ َ ُ ُ َ
حم همدَ ،ف ُق ْل :إنََّا َس ُ ْ
ُن ِضيك ِيف أمتِك وال نسوءك
ْبيل ،اذهب إِىل
ٍ
يا ِ
ِ
ج ِ

َ
ََ ََْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أ َّن ر
انل ر
هلل -عز وجلِ -يف
يب -صىل اهلل عليه وسلم -تال قول ا ِ
ِ
ََْ
ََ ْ َ َ َ رُ
ِّ
يم -صىل اهلل عليه وسلمَ :-
{ر ِّب إ رن ُه َّن أَ ْضلَلْ َن َكث ً
إبْ َراه َ
ر
اس فمن ت ِبع ِين ف ِإنه ِمين} [إبراهيم ]36 :اآلية ،وقول
ريا ِم َن انل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ر
ر
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
يم} [املائدة ]118 :فَ َر َفعَ
َ
َ
ك ُ
يىس -صىل اهلل عليه وسلم{ :-إن تعذبهم فإنهم ِعبادك َوإن تغف ْر لهم فإنك أنت العز ُ
ِع
يز احلَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََْ َ َ
َ ُّ َ
ْ ُ ْ َ ْ َ َُ
َ َ
ُ ر ُ َّ ُ ر
ك أَ ْعلَ ُم -فَ َسلْ ُه ماَ
ر
ُ
ربيل ،اذهب ِإىل حمم ٍد -ورب
يدي ِه وقال َ« :اللهم أم ِيت َأم ِيت» وبكى ،فقال اهلل -عز وجل« :-يا ِج ِ
َ
َ َ
ُ
َ ْ ُ
ُ
ُيبْكيه؟» فَأتَ ُاه ج ْ ُ َ ْ َ ْ ُ
ربيل،
ِ ِ
ربيل ،فأخربه رسول ا ِ
هلل -صىل َ اهلل عليه وسلم -بما قال -وهو أعلم -فقال اهلل -تعاىل« :-يا ِج ِ
ِ ِ
ْ َ ْ َ ُ َ ر َ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َ
ُ
ُ
اذهب إِىل حمم ٍد ،فقل :إِنا سرن ِضيك ِيف أم ِتك وال نسوءك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
قرأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قول إبراهيم -عليه الصالة والسالم -يف األصنامَ :
(ر ِّب إ رن ُه رن أَ ْضلَلْ َن َك ِثريا ً ِم َن ر
اس ف َم ْن
انل ِ
ِ
ْ َْ َ َ ر َ
َ ر َ
َ ر
َ
يم) [إبراهيم ، ]36 :وقول عيىس( :إ ْن ُت َع ِّذ ْب ُه ْم َفإ رن ُه ْم عبَ ُ
ك َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
اد َك َو ِإن تغ ِف ْر ل ُه ْم ف ِإنك
ت ِب َع ِين ف ِإن ُه ِم ِّين َو َم ْن َع َص ِاين ف ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َْ ُ ْ
ك ُ
احل َِ
يم) [املائدة]118 :؛ فرفع -صىل اهلل عليه وسلم -يديه وبكى ،وقال" :يا رب؛ أميت أميت" ،أي :ارمحهم واعف
أنت الع ِزيز
عنهم ،فقال اهلل -سبحانه وتعاىل -جلربيل" :اذهب إىل حممد ،فسله ما يبكيك؟" وهو أعلم سبحانه بما يبكيه ،فأخربه رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -باذلي قاهل من قوهل" :أميت أميت" واهلل أعلم باذلي قاهل نبيه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال اهلل -

عز وجل -جلربيل" :اذهب إىل حممد فقل هل :إنا سرنضيك يف أمتك ،وال حنزنك" .وقد أرضاه اهلل -عز وجل -يف أمته وهلل احلمد
من عدة وجوه :منها :كرثة األجر ،وأنهم اآلخرون السابقون يوم القيامة ،وأنها فضلت بفضائل كثرية ىلع سائر األمم.

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء  -الشفاعة  -املالئكة  -الصفات( :العلم  -الالكم  -العلو)  -فضائل أمة اإلسالم  -فضائل انليب -
صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
ْ
راوي احلديث :عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تال  :قرأ.
• إنهن  :أي :األصنام.
• فإنه مين  :أي :بعيض ال ينفك عين يف أمر ادلين.
• الغفور  :الساتر ذلنوب عباده وعيوبهم ،املتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم.
• الرحيم  :مشتق من الرمحة.
• العزيز  :هو الغالب القوي اذلي ال يغلب.
• امهلل أميت أميت  :أي :يا رب ارمحهم.
• نسوءك  :حنزنك.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

من السنة يف ادلاعء رفع ايلدين.
إثبات علو اهلل ىلع خلقه ،وأنه يف السماء؛ حيث تتوجه القلوب واأليدي إيله.
بيان شفاعته -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته ،واعتناؤه بمصاحلهم ،واهتمامه بأمرهم ،ورمحته بهم.
حب اهلل -عز وجل -نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم.-
بيان ملزنلة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عند اهلل ،وأنه سيعليه حىت يرضيه.
البشارة العظيمة هلذه األمة ،وهو من أرىج األحاديث.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1418ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية،
بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5457( :
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ُ
ُ
يا رسول اهلل ،إن ابن أخيت وجع .فمسح رأيس وداع يل بالْبكة ،ثم توضأ ،فِّشبت من وضوئه ،ثم قمت خلف
ُ
ظهره ،فنظرت إىل خاتم انلبوة بني كتفيه ،مثل زر احلجلة

ْ
ْ
ُ
سمعت ر
السائِب بن يَزيد ،يقول :ذهبت يب خاليت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت:
احلديث :عن اجلعد ،قال:
ُ َ ْ
ر
ر
ابن أخيت َوج ٌعَ .
ُ
فم َسح رأيس وداع يل َ َ
إن َ
قمت خلف ظهره،
فرشبت من َوضوئه ،ثم
بالربكة ،ثم توضأ،
يا رسول اهلل،
ِ
ِّ َ َ َ
ْ
َ
َْ
ََ ُ
فنظرت إىل خاتم انلبوة بني ك ِتفيه ،مثل ِزر احلجلة.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب السائب بن يزيد أن خاتله ذهبت به إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربته أن َ
ابن أختها مريض ،فمسح رأسه وداع
ر
هل بالربكة ،ثم توضأ ،فرشب السائب من املاء املتقاطر من أعضائه الرشيفة عند الوضوء ،ثم قام خلف ظهر انليب -صىل اهلل

عليه وسلم ،-فنظر إىل خاتم انلبوة بني كتفيه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهو مثل بيضة احلمامة.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األخالق  -فضائل الصحابة.
راوي احلديث :ر
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• َو ِجع  :مريض.
• َوضوء  :املاء املتقاطر من األعضاء أثناء الوضوء.
ِّ َ َ َ
جلة  :بيضة احلمامة.
• ِزر احل
• خاتم انلبوة  :بكرس اتلاء أي :فاعل اخلتم ،وهو اإلتمام وابللوغ إىل اآلخر ،وبفتحها بمعىن الطابع ،ومعناه اليشء اذلي هو ديلل ىلع أنه ال نيب
بعده.

فوائد احلديث:

 .1خاتم انلبوة بني كتيف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو مثل بيضة احلمامة.
 .2فضيلة السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -حيث مسح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رأسه وداع هل بالربكة.
 .3طهارة املاء املستعمل.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد الرمحاين املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعةالسلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م
 إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)10963( :
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يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قلِب

ْ
احلديث :عن أيب َسلمة بن عبد الرمحن ،أنه أخ َربه :أنه َسأل اعئشة -ريض اهلل عنها ،-كيف اكنت صالة رسول اهلل -
َ
صىل اهلل عليه وسلم -يف رمضان؟ فقالت« :ما اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَزيد يف رمضان وال يف غريه ىلع
ر
َ
ِّ
َ
ِّ
إحدى َعرشة ركعة يصيل أربعا ،فال ت َسل عن ُح ْس ِن ِه رن َو ُطول ِ ِه رن ،ثم يصيل أربعا ،فال ت َسل عن ُح ْس ِن ِه رن َو ُطول ِ ِه رن ،ثم يصيل
َْ
ثالثا» .قالت اعئشة :فقلت يا رسول اهلل :أتنام قبل أن توتر؟ فقال« :يا اعئشة إن َعيْ َ ر َ َ َ
ان وال يَنام قل ِيب»
ين تنام ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معلوم أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم من الليل ،سواء اكن يف رمضان أو يف غريه؛ فلما اكن كذلك سأل أبو سلمة
عن قيام رمضان ،هل صالته -صىل اهلل عليه وسلم -يف يلايل رمضان كصالته يف غري رمضان ،من حيث عدد الركعات أو

أن األمر خمتلف؟

فأجابته -ريض اهلل عنها -بأنه ال فرق بني صالته يف رمضان وال يف غريه ،فإنه اكن يصيل ىلع َ
مدار العام إحدى َعرشة ركعة

ال يزيد عليها.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ثم بَيرنت هل كيفيتها بقوهلا " :يصيل أربعا" املراد أنه يصيل ركعتني ،ثم يسلم ،ثم يصيل ركعتني ،ثم يسلم؛ ألن اعئشة -ريض اهلل
عنها -قد بَيرنت وفصلت اإلمجال يف هذا احلديث يف حديثها اآلخر عند مسلم ،حيث قالت( :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
ِّ ْ
ْ
َ
وسلم -يصيل فيما بَني أن يَفرغ من صالة ال ِعشاء إىل الفجر ،إحدى َعرشة ركعة ،يُسلم بَني لك ركعتني ،ويوتر بواحدة) .مع
ْ
ْ
قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-صالة الليل َمث َىن َمث َىن) متفق عليه.
َ
"فال ت َسل عن ُح ْس ِن ِه رن َو ُطول ِ ِه ّن" أي :ال تسأل عن كيفيتهن ،فإنهن يف َغية احلُسن والكمال يف جودة القراءة وطول القيام
والركوع ُّ
ُّ
والسجود.
والركوع ُّ
وكذلك األربع األخرية ركعتني ركعتني ،فال تَسأل عن ُحسنها وكماهلا يف جودة القراءة وطول القيام ُّ
والسجود.
ر
يصيل ثالثا" ظاهر هذا :أنه يَرسدهن َ ْ
رس َدا من غري فَصل ،ثم يسلِّم يف ر
الركعة األخرية ،لكن رواية اعئشة األخرى بَيرنت
"ثم
ِّ
َْ
ُ ِّ َ ْ
أنه يسلم من ركعتني ،ثم يوتر بواحدة ،ونصه  ":يسلم بني لك ركعتني ،ويوتر بواحدة " ،فدل ذلك ىلع أنه يف ِصل بني اثلالث
ر
بالتسليم.
ِّ
َ
َ
ُ
الوتر.
"قالت اعئشة :فقلت يا رسول اهلل :أت َنام
قبل أن توتر؟" أي :كيف تنام قبل أن تصيل ِ
ْ
َ
َ
"فقال :يا اعئشة إن َعيْ َ ر َ َ َ
ان وال يَنام قل ِيب" واملعىن :أن قلبه -صىل اهلل عليه وسلم -ال يَغيب كما تغيب عيناه ،بل يُدرك
ين تنام ِ
ْ
ويَشعر بكل َيشء ومن ذلكُ :مرااعة الوقت َ
وضبْطه ،وهلذا اكنت رؤية األنبياء ويح.

___________________________

اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ال توجد -- :
فوائد احلديث:
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.1
.2
.3
.4
.5

أن قيام الليل إحدى عرشة ركعة يوتر منها بواحدة.
إجابة ر
السائل بأكرث مما سأل؛ وجه ذلك :أنه سأهلا عن صالته يف رمضان ،فأجابته عن صالته يف رمضان ويف غريه ،وعن صفتها.
أن ُّ
السنة يف صالة الليل إطاتلها .
ر
ر
جواز االسرتاحة بني ركعات صالة القيام؛ لقوهلا" :أربعا ثم أربعا " وثم تفيد الرتتيب مع الرتايخ.
أن وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال ينتقض بانلوم وهذا من خصائصه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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يرس اِلين وسماحة

ً
ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع :ما خ ِّري رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بني أمرين قط إال أخذ
أيرسهما ،ما لم يكن إثما ،فإن اكن إثما ،اكن أبعد انلاس منه ،وما انتقم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نلفسه يف
يشء قط ،إال أن تُنْ َ
تهك حرمة اهلل ،فينتقم هلل -تعاىل.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
ُ
يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من خالهل اليت ينبيغ أن يقتدي به فيها املسلم أنه إذا خ ِّري بني أمرين من

أمور ادلين وادلنيا خيتار أيرسهما ما لم يكن فيه معصية ،وأنه ال يغضب نلفسه فينتقم ممن أغضبه ،بل يغضب هلل -تعاىل.-

___________________________

ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > شجاعته صىل اهلل عليه وسلم
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حلمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

معاين املفردات:
• بني أمرين  :دينيني أو دنيويني.
• إال أخذ  :إال تناول.
• أيرسهما  :أسهلهما.
• ما لم يكن ً
إثما  :ما لم يكن األيرس معصية.
• انتقم  :اعقب.
• تنتهك  :خترق وتؤَت.
• حرمة اهلل  :حدوده.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يرس االسالم.
رمحة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته.
مرشوعية الغضب هلل -تعاىل.-
استحباب األخذ باأليرس يف أمور ادلين وادلنيا إذا لم يكن فيه معصية.
ما اكن عليه صىل اهلل عليه وسلم من احللم والصرب والقيام باحلق والصالبة يف إقامة حدود اهلل -تعاىل.-
ابلعد عن املعصية واإلثم ولو اكنت توافق هوى انلفس.
أن من صفات ادلاعية اتليسري ىلع املدعوين
انلدب إىل األمر باملعروف وانلِه عن املنكر.

املصادر واملراجع:

 -1فتح ابلاري البن حجر (.)6/575
 -2رشح صحيح مسلم(.)15/83
-3كنوز رياض الصاحلني(.)9/601
-4رشح رياض الصاحلني البن عثيمني(.)3/587

الرقم املوحد)6389( :

489

املحتويات
أحاديث الفضائل واآلداب .............................. ................................ ................................ ................................

لقد سأل اهلل باسمه اذلي إذا ُسئ ِ َل به أعطى ،وإذا ُد ِ َ
ِع به أجاب 5 .................. ................................ ................................
ُْ
ََ َ ُْ
ُ َ
َ
ت لك ِمة لو م ِزجت بماء ابلحر لم َزجته! 6 ..................................... ................................ ................................
لقد قل ِ
لقد اكن فيما قبلكم من األمم ناس حمدثون ،فإن يك يف أميت أحد فإنه عمر 8 .................................... ................................
ً
لقد كنت ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -غالما ،فكنت أحفظ عنه ،فما يمنعين من القول إال أن هاهنا رجاال هم أسن مين 10.....
َْ َ َ هُ َ
َ َ
هُ َْ ُ َ َ َْ
ْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ
َّلل أف َرح بِت ْوب ِة عب ِده ِ مِن أحدِك ْم ،سقط ىلع بعِريِه َِ ،وقد أضله ِيف أ ْر ِض فالة 11.................................... ................................
هلل تسعة وتسعون اسما ،مائة إال واحدا ،ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة ،وهو وتر حيب الوتر 13.................... ................................

ً
َ َ َ َ ُّ
بدر ،ولم يعاتب أحدا ختلف
لم أختلف عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزو ٍة غزاها قط إال يف غزوة تبوك ،غري أين قد ختلفت يف غزوة ِ ٍ

عنه 14.............. ................................ ................................ ................................ ................................

َُر َ ُ
َ
يبق من انلُّ ه
ِّشات 24................... ................................ ................................ ................................
بوة ِ إال المب
لم
لم يكن شخص أحب إيلهم من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكنوا إذا رأوه لم يقوموا ملا يعلمون من كراهيته ذللك 25....................

ر ً
ً
َ ه ً
لم يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا يف األسواق ،وال جيزي بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويصفح 26.........................................

ُ
َ َ
ُ ُْ َ
َْ َ
ملا جاء أهل ايلمن قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-قد جاءك ْم أهل ايلَم ِن 27.............................. ................................
َ ْ ُ
َْ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ
َ ُ ُ َ
ََْ ُ
ُ َ
ْ
َُ
ْ َ ٌ
ْبيل؟ قال :هؤالء اذلين يأكلون حلُوم انلاس،
ملا ع ِرج يب مررت بقوم هلم أظفار من ُن ٍ
اس َي ِمشون وجوههم وصدورهم فقلت :من هؤالءِ يا ِ
ج ِ
ْ
ََ ُ
ويقعون يف أع َراضِ هم 28............................. ................................ ................................ ................................
َ َ
َ ً
َ
ُ َُ ُ ُ ََ َ ْ َ َ
َ َ َ َ
َ ْ
اهلل ىلع من تاب 29.....................................
واديان ،ولن يمأل فاهُ إال الرتاب ،ويتوب
ب أح هب أن يكون هل
ِ
لو أن ِ
البن آدم واديا من ذه ٍ
لو أنكم تولكون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم كما يرزق الطري ،تغدو مخاصا ،وتروح بطانا 30....................... ................................

ُْ
ْ ُ ُُ َْ
ً
ٌ
ذهبا ،لرسين أن ال تمر ه
ِلي ٍن 31.............. ................................
يشء إال يشء أرصده ِ
يلال وعندي منه
أحد
لو اكن يل مِثل ٍ
يلع ثالث ٍ
ً
َ
َ
َ
لو اكنت اِلنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ،ما سىق اكفرا منها رشبة ماء 32....................................... ................................
َه
ه
ََ
ٌ
َ
ُ
أحد ،ولو يَ ُ
لو يَ ُ
ُ
الاكفر ما عند اهلل من الرمحة ،ما قنط من جنته أحد 33....................
علم
املؤمن ما عند اهلل من العقوبة ،ما ط ِمع ِِبَنته
علم

ليس الشديد ُّ َ
بالُّصعة ،إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند الغضب 34............ ................................ ................................
ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم خريا ،أو يقول خريا 35................. ................................ ................................
ليس املسكني اذلي ترده اتلمرة واتلمرتان ،وال اللقمة واللقمتان إنما املسكني اذلي يتعفف 37.................... ................................

ه
ه ه
ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال ابلذيء 38...................... ................................ ................................
ُْ
َْ َ
ٌ ُ
ُ
ُ
ٌّ
ٌ
َ
زب واملاء 40................ ................................
ليس البن آدم حق يف سِوى هذه اخل ِصال :بيت يسكنه ،وثوب يواري عورته ،و ِ
جلف اخل ِ
ليس من عبد يقع يف الطاعون فيمكث يف بدله صابرا حمتسبا يعلم أنه اليصيبه إال ما كتب اهلل هل إال اكن هل مثل أجر الشهيد 42................

490

ٌْ
ً
نفس تقتل ظلما إال اكن ىلع ابن آدم األول ك ِفل من دمها؛ ألنه اكن أول من سن القتل 44............... ................................
ليس من ٍ
ليس منا من لم يرحم صغرينا ،ويعرف رشف كبرينا 45............................. ................................ ................................
ليسلم الصغري ىلع الكبري ،واملار ىلع القاعد ،والقليل ىلع الكثري 46................ ................................ ................................
ُ ُّ ُ ْ َ ه
لنئ كنت كما قلت ،فكأنما تسِ فه ْم المل  ،وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت ىلع ذلك 47............... ................................
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ً ََْ َُ ْ َ َ
ه ْ ْ ه
اب اَّللِ مِن ذِك ِر اَّللِ 48...................... ................................ ................................
ما ع ِمل ابن آدم عمال أنَج هل مِن عذ ِ
َ ََ َ َ ٌ َْ َ ً َ َْ ُ
َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ ه ر َ ه ه ُ َ َ ْ َ َ ه َ ه َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ً َ َ ْ َ َ
هَ
رسة ي ْوم القِيام ِة 49..........................
ما قعد ق ْوم مقعدا ل ْم يذك ُروا اَّلل فِي ِه ولم يصلوا ىلع انل ِِب -صىل اَّلل علي ِه وسلم -إال اكن علي ِهم ح
َ
َ َ ُْ ْ َُْ َ َهَ
ُ َرَ ه َ َ َ
َ ََّ َ ُ ٌ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
اجلنة 50..........................................
ِيهم ،فأدخِل
يق ،فقال :واهللِ ألُنني هذا ع ِن املسلمني ال يؤذ ِ
مر رجل بِغص ِن شجر ٍة ىلع ظه ِر ط ِر ٍ
ْ
ْ ُ ََ َ
ْ َ ْ ُ
َْْ َ َ َ َ َُُْ
َ ُ
َ
َ
اس ِ ْ
رت َخ ٌ
ارك ،ف َرفعته ثم قال :زِد ،ف ِزدت ،فما زِلت أَتَ هراها
اء ،فقال :يا عبد اهللِ ،ارفع إِز
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -ويف إِزارِي
م َر ْرت ىلع
ِ
ه َْ
َْ َ
َْ ُ
ُ َْ
ني 51...................... ................................ ................................
بعد ،فقال بعض القو ِم :إىل أين؟ فقال :إىل أنص ِ
اف الساق ِ
َْ ََ َ َ َ َ َْ
ر َ ُ
ََ ه َ ْ َْ
ُ
ْ َ َ
ُ
َ ْ َ ََ َ َ ً
ري ح ْو ٍل مِين َوال ق هو ٍة ،غف َِر هل ما تقدم مِن ذنب ِ ِه 52..............................
غ
ِن
م
ه
ي
ن
ق
ز
ر
و
ا،
ذ
ه
ين
م
ع
ط
أ
اذلي
هلل
احلمد
فقال:
ا،
ام
من أكل طع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َُْ َ
َ ْ ََْ َ ََ َ ً
ْ
َ
من أنفق نفقة يف سبِيل اهلل كتب هل سبع ِمائ ِة ضِ ع ٍف 53............................ ................................ ................................
َ ْ َ َ ََْ َ ْ َْ َُ ه ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ
اهلل علي ِه 54....................... ................................ ................................
من تاب قبل أن تطلع الشمس مِن مغ ِربِها تاب
َْ
َ ْ ََ َ
ْ َ َ َ َ ُ
ْ َ
َ ْ َ ُ
اهلل وه َو علي ِه غضبان 55............. ................................ ................................
من تعاظ َم يف نفسِ هِ ،واختال يف مِشيتِهِ ،ليق
ََ
َُرُُ ْ َ ر ُ َ
ُ
َ َ َ ََْ ُ َ
َ َ ُ ً
ُ َ
َ ْ
اء يلبسها 56............
ان ش
من ترك اللباس ت َواضعا هلل ،وهو يقدر عليه ،داعه اهلل يوم القيام ِة ىلع ُرؤ ِ
اإليم ِ
وس اخلالئ ِِق حىت َيريه مِن أي حل ِل ِ
َ
ه هُ َ ْ ْ
َ ْ ه َ ْ
ه َ َ َ ْ َ َ
ار ي ْوم القِيام ِة 57...................... ................................ ................................
من َرد عن ع ِْر ِض أخِي ِه َرد اَّلل عن َوج ِه ِه انل
هً
َْ
ََ ْ
َم ْن َر ِ َ
ِض باهلل َربا ،وباإلسالم دِينا ،وبمحمد رسوال ،وجبت هل اجلنة 58............ ................................ ................................
ُْ َ
َْ ََ
َ ْ َ
َ ًّ
ََ َ
ُ ً
ارته أن يعتِقه 60................. ................................ ................................
من َضب غالما هل حدا لم يأته ،أو لطمه فإن كف
ََ َ ُ ه ْ َُْ َ َ َ
ْ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ
ْ
َ ْ َ َ ُْ َ َ ه
من قال :سبحان اَّللِ َو ِِبَم ِده ِ يف يوم مِائة م هر ٍة حطت عنه خطاياهُ َوإِن اكنت مِثل زب ِد ابلَح ِر 61.................... ................................
ْ ََ ْ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ه ه ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َْ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ر َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ه َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
ات اكن كمن أعتق أ ْربعة أنف ٍس مِن و ِ
ِل إسماعِيل
رشيك هل ،هل الملك ،وهل احلمد ،وهو ىلع ُك يش ٍء قدِير عِّش مر ٍ
من قال :ال إهل إال اَّلل وحده ال ِ
62................... ................................ ................................ ................................ ................................
َ ْ َ َ َ َ ُ َ
من ال ي ْرحم ال ي ْرح ُم! 63............................. ................................ ................................ ................................
َ
َ ْ َ َ
َ َُُ ُ
من ال ي ْرح ُم انلهاس ال ي ْرمحه اهلل 64.................. ................................ ................................ ................................
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ٌَْ َُْْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ
َ ْ َه َ ْ ْ َ َ
َر َ ْ ُ َ َ َ ً َ ُ
الم ْسلم َ
ني منها ب ِ َ ْ
َش ٍء 65.......
جدِنا ،أ ْو أس َواق ِناَ ،ومعه نبل فليمسِ ك ،أ ْو ِيلَقبِض ىلع ن ِصال ِها بِكفهِ؛ أن ي ِصيب أحدا مِن
ِِ
من مر يف يش ٍء مِن مسا ِ

ًَْ َُر ُْ
َ ْ ُ ْ هُ
ر
ين 66.............. ................................ ................................ ................................
من ي ِرد اَّلل ب ِ ِه خريا يفقهه ِيف اِل ِ
َهُ
َ ٌ َ َ ََّ ْ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََّ ْ َ َ
اجلنة 67........................... ................................
من خاف أدلج ،ومن أدلج بلغ املْنِل ،أال إِن سِلعة اهللِ َغ ِيلَة ،أال إِن سِلعة اهللِ
ُ
ُ ًَ
ِ َ َ
رس ُ
اِلنيا َن هف َس ُ
اهلل عليه يف ُّ
َمن َن هف َس عن مؤمن ُك ْر َب ًة من ُك َرب ُّ
رس ىلع ُم ْع ِرس ي َ ه َ
امة ،ومن ي َ ه َ
اِلنيا واآلخرة ِ ،ومن
اهلل عنه ك ْربة من ك َر ِب يوم القِي
ِ
ٍ
ٍ
َ ََ ُ ْ ً َ ََُ ُ
ُّ
سرت مسلِما سرته اهلل يف اِلنيا واآلخرة ِ 68........... ................................ ................................ ................................
َ َ َْ ً
َ
َْ َ َ
َْ
ه ه
ٌ
َ ُ ه
ر
ْنهل ذلك 70.....................................
ْنال فقال :أعوذ بكلمات اهلل اتلامات من رش ما خلق ،لم يُضه يشء حىت يرحل مِن م ِ
من نزل م ِ
ْ
َ
ُ ْ َُُ
ما اِلنيا يف اآلخرة إال مِثل ما جيعل أحدكم أصبعه يف ايلَ رم ،فلينظر ب ِ َم ي ْرجع 71................................... ................................

491

ما أذن اهلل لَشء ما أذن نلِب حسن الصوت 72..................................... ................................ ................................
ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهلل هل من يكرمه عند سنه 73................ ................................ ................................
ما بيق منها؟-أي الشاة -قالت :ما بيق منها إال كتفها .قال :بيق لكها غري كتفها 74................................ ................................
ما تركت بعدي فتنة يه أَض ىلع الرجال من النساء 75............................. ................................ ................................
ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها 76............... ................................ ................................ ................................
ُ
ُّ
ما سئل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا قط ،فقال :ال 77.................. ................................ ................................
ما سمعت عمر -رِض اهلل عنه -يقول لَشء قط :إين ألظنه كذا ،إال اكن كما يظن 79............................. ................................
ُ
ْ ََ َ َ َُ ْ َ َُ َ َُ
َ َ
َ َ ً َ ُّ
ما اعب رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -طعاما قط ،إ ِ ِن اشتهاهُ أكلهَ ،وإِن ك ِرهه ت َركه 80........................ ................................
ما ىلع األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها ،أو رصف عنه من السوء مثلها ،ما لم يدع بإثم ،أو قطيعة رحم 81..................

ُّ ُ َ
ُّ ُ َ
ات 83......................... ................................ ................................
ات؟ اجتنبوا جمالس الصعد ِ
ما لكم وملجالس الصعد ِ
ْ َ َ
َُْ
ه َ ْ
ْ َ
ْ ُ ْ
َْ ه ُ
ما مِن مسلِم يموت هل ثالثة لم يبلغوا احل ِنث إال أدخله اهلل اجلنة بِفضل َرمحت ِ ِه إياه ْم 85........................... ................................
آديم ً
واعء ًّ
ما مأل ٌّ
رشا من بطنِ ،بسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه ،فإن اكن ال حمالة ،فثلث لطعامه ،وثلث لِّشابه ،وثلث نلفسه 86............
ما من عبد يقول يف صباح ُك يوم ومساء ُك يللة :بسم اهلل اذلي ال يُض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ،ثالث
مرات ،إال لم يُضه يشء 88.......................... ................................ ................................ ................................
َ
َ ْ ًَ
َْ َُ ُ َ
َْ ُُ
رسة 90.......................................
جيف ِة محار ،واكن هلم ح
ما من قومٍ يقومون من جملس ال يذكرون اهلل تعاىل فيه ،إال قاموا عن مثل ِ
ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صىل عليه سبعون ألف ملك 91............... ................................ ................................

ه ُ َ َُ َ َ َ ْ َْ َ َ
رتقا 92................ ................................ ................................
ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إِال غفِر لهما قبل أن يف ِ
ما نقص مال عبد من صدقة ،وال ظلم عبد مظلمة صْب عليها إال زاده اهلل عزا ،وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر 93.........
َ
َْ
ً
ُ ُ
ٌ
ما ي َ ُ ُّ
ذهبا تميض ه
ِلي ٍن ،إال أن أقول به يف عباد اهلل هكذا وهكذا
دينار ،إال يشء أرصده ِ
يلع ثالثة أيام وعندي منه
رس ِين أن عندي مثل أح ٍد هذا

وهكذا 95........... ................................ ................................ ................................ ................................
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ما يصيب املسلم من نصب ،وال وصب ،وال ه رم ،وال حزن ،وال أذى ،وال غ رم ،حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهلل بها من خطاياه 98...............
ُه
مثل ابلخيل واملنفق ،كمثل رجلني عليهما جنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما 100 ......................... ................................

َْ ُ
ر ر
َْ ُ هُ
اليح وامليت 101 ......................... ................................ ................................
مثل اذلي يذكر َربه واذلي ال يذكره مثل

ُ
ُ ًّ
ه
مر علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وُنن نعالج خصا نلا 102 ............ ................................ ................................
ُ َ
مطل الغين ظلم ،وإذا أتبع أحدكم ىلع ميلء فليتبع 104 .......................... ................................ ................................
ُ
ك هن هل ً
سرتا من انلار 106 .......................................... ................................
من ابتيل من هذه ابلنات بَشء فأحسن إيلهن
َ
ُْ َ َ
َ ََْ ْ
ُْ َ َ
من ه
أحب أن يبسط عليه يف رزقه ،وأن ينسأ هل يف أث ِره ِ فلي ِصل رمحه 108 ........... ................................ ................................
من أصبح منكم آمنا يف رسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنما حزيت هل اِلنيا ِبذافريها 109 .........................................

492

ُ
َْ
ْ
ه
ُ
َ
ْ َْ
اجلنة ،يا عبد اهلل هذا َخ ْ ٌ
ري ،فمن اكن من أهل الصالة د ِِع من باب الصالة ،ومن اكن من أهل
زوجني يف سبيل اهلل نودِي من أب َواب
من أنفق
ُ
جلهاد 110 ..................... ................................ ................................ ................................
جلهاد د ِِع من باب ا ِ
ا ِ
ََ ه
ُ ُ
ُ
من تسمع حديث قوم ،وهم هل اكرهون ،ص هب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة 112 ....................................... ................................
ً ََ َ ه ُ
َ َهَ
من تكفل يل أن ال يسأل انلاس شيئا ،وأتكفل هل باجلنة؟ 113 .................... ................................ ................................
َُ
ُ ر
ُ ر
ُ
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم ي َربيها لصاحبها كما ي َرِّب أحدكم فل هوه حىت تكون

مثل اجلبل 114 ...................................... ................................ ................................ ................................
من تعلم علما مما يبتىغ به وجه اهلل 115 ........... ................................ ................................ ................................
من حلف فقال يف حلفه :بالالت والعزى ،فليقل :ال هلإ إال اهلل ،ومن قال لصاحبه :تعال أقامرك فليتصدق 117 ..................................

َ
َ
يل اهلل حىت يرجع 118 .......................... ................................ ................................
من خرج يف طلب العلم فهو يف سبِ ِ
ه
من دل ىلع خري ،فله مثل أجر فاعله 119 .......................................... ................................ ................................
من ذا اذلي يتأىل ه
يلع أن ال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت هل ،وأحبطت عملك 120 .................................. ................................
َََهُ
ْ َ َ
من رآين يف املنام فَ َس َ َ
ري ِاين يف ايلقظة -أو كأنما رآين يف ايلَقظ ِة -ال يتمثل الشيطان يب 122 ........................ ................................
ََْ
َه ََْْ
ُ
من َ ه
اجلنة فلينظر إىل هذا 124 ...................... ................................ ................................
رسه أن ينظر إىل رجل من أهل
من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات ىلع فراشه 126 ................................... ................................

ً
ً
ً
من سلك طريقا يبتيغ فيه علما سهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة 127 ................. ................................ ................................
من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار 129 ...................... ................................ ................................
ً
ً
ً
من اعد مريضا أو زار أخا هل يف اهلل ،ناداه مناد :بأن طبت ،وطاب ممشاك ،وتبوأت من اجلنة مْنال 130 ............. ................................
من اعل جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني 131 .................. ................................ ................................
من عرض عليه رحيان ،فال يرده ،فإنه خفيف املحمل ،طيب الريح 132 ............ ................................ ................................
من قال -يعين :إذا خرج من بيته :-بسم اهلل تولكت ىلع اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال هل :هديت وكفيت ووقيت ،وتنىح عنه الشيطان
133 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
من قال :أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليح القيوم وأتوب إيله ،غفرت ذنوبه ،وإن اكن قد فر من الزحف 135 ....................................
َْ
ْ
ُ
ُ َ ْ
وِبَمدِه ،غ ِرست هل َنلة يف اجلنة 136 ......................... ................................ ................................
من قال :سبحان اهلل ِ
من قال :ال هلإ إال اهلل واهلل أكْب .صدقه ربه فقال :ال هلإ إال أنا وأنا أكْب 137 ...................................... ................................

ُ
ْ ُ
فلي ْكرم َ
من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل ً
جاره ،ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر
خريا أو يلصمت ،ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر
ِ
َ َْ
فليكرم ضيفه 138 .................................. ................................ ................................ ................................
ه
ه
من كف غضبه ،كف اهلل عنه عذابه 140 .......................................... ................................ ................................
ً
ً
من لزم االستغفار جعل اهلل هل من ُك ضيق خمرجا ،ومن ُك هم فرجا ،ورزقه من حيث ال حيتسب 141 ........... ................................

َ َ َ َ َ
َ َ ْ َ
ك دمِ ِه 142 ........... ................................ ................................ ................................
من هجر أخاه سنة فهو كسف ِ

493

من وقاه اهلل رش ما بني حلييه ،ورش ما بني رجليه دخل اجلنة 143 ................. ................................ ................................
من حيرم الرفق ،حيرم اخلري لكه 144 ................. ................................ ................................ ................................
من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن هل اجلنة 145 ..................... ................................ ................................
ه َْ َ ُ ْ َُْ َْ َ
َ َ َ ُ ُ
َ َ َ
َ ْ ُْ
َْ
الث ،أ ْو أ ْرب ٍع 146 ........................................ ................................
ني ،أو ث ٍ
ير إال موضِ ع أصبع ِ
نَه رسول اهلل عن لب ِس احل ِر ِ
ُ
َ َ
َ
ر
َ ْ ُْ َ َ ْ
ِّشب مِن ِيف السقاءِ أو الق ِْرب ِة 147 .................................... ................................
نَه رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -أن ي
َ ُّ
ُ َ
ن ِهينا عن اتلهَكف 148 ............................... ................................ ................................ ................................
ُ
ُ
ْ ََ َُْ ٌ
ٌ
كثري من انلاس :الصحة ،والفراغ 149 ........................ ................................ ................................
ان مغبون فيهما
ن ِعمت ِ

نُض اهلل امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه 150 .................................. ................................ ................................
ُ
َْ َ
ْ َ
اث األسقِي ِة 151 .................. ................................ ................................
نَه رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -عن اختِن ِ
نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتنفس يف اإلناء ،أو ينفخ فيه 152 ..................................... ................................
نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو 154 ..................................... ................................

ه ُْ ُ ْ َ َ ً
َْ
َْ َ َ َ ُْ ْ َََ
َ
َ َ َ َ
ج ٌر ُر ِ َ
ِني خ ِريفا ،فهو يه ِوي ِيف انلهارِ اآلن حىت انتَه إىل قع ِرها فس ِمعت ْم َوجبتها 155 .................................
يم به يف انلارِ منذ سبع
هذا ح
ُ
ه
َُْْ
َُْْ
َ ه َ ََ ْ
َ َ ْ
رشا ،ف َوجبت هل انلهار ،أنتم شهداء اهلل يف األرض 156 ...................................
هذا أثنيت ْم عليه خريا ،ف َوجبت هل اجلنة ،وهذا أثنيت ْم عليه
هذا َخ ٌ
ري من مِلءِ األرض مثل هذا 158 ............. ................................ ................................ ................................
هذه رمحة جعلها اهلل -تعاىل -يف قلوب عباده ،وإنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء 160 .............................. ................................
هل تنُّصون وترزقون إال بضعفائكم؟ 162 ........................................ ................................ ................................
َ
َْ َ َ ً
َْ َْ ُ َ َُ ُ
ايلوم أ ْك َ َ
وب إيل ِه يف ِ
ِني م هرة 164 ................ ................................ ................................
َث من سبع
َواهللِ إين ألستغفِر اهلل وأت
َْ ٌ ُ ْ ٌَ
ر َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ
َه َ َ َ ْ َهَ َ َْ ُ َُ
َْ ُ َُه َ
اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلِمة 165 .................................
واذلي نفس حمم ٍد بِي ِده ِ ،إين أل ْرجو أن تكونوا ن ِصف أه ِل اجلن ِة وذل ِك أن
َْ
ُ ْ ُ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ََ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ ََْ َُ
َ
اهلل تعاىل ،فيغف ُِر له ْم 166 .....................................
واذلي نف ِِس بِي ِده ِ ،لو لم تذن ِبوا ،ذلهب اهلل بِكم ،وجاء بِقومٍ يذن ِبون ،فيستغفِرون
واذلي نفِس بيده ،ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ،وال تؤمنوا حىت َتابوا ،أوال أدلكم ىلع يشء إذا فعلتموه َتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم 167 ....
واذلي نفِس بيده ،لو تدومون ىلع ما تكونون عندي ،ويف اذلكر ،لصافحتكم املالئكة ىلع فرشكم ويف طرقكم ،لكن يا حنظلة ساعة
وساعة 169 ......................................... ................................ ................................ ................................
ََ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ً ََ َ ُْ ْ َ ً َ ََه ْ ُ ْ ر َ ََ ُ
ََْ َ
ُّ ُ َ
ََ ْ ُ ْ
ات َتأ ُرون إىل اهللِ تعاىل 171 ....
واهللِ لو تعلمون ما أعلم ،لضحِكتم قلِيال وبلكيتم كث ِ
ريا ،وما تَلذتم بالنساءِ ىلع الف ُر ِش ،وخل َرجتم إىل الصعد ِ
وحيك أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من ذلك ،إنه ال يستشفع باهلل ىلع أحد 173 ............................. ................................
وحيك! قطعت عنق صاحبك 175 .................. ................................ ................................ ................................
ويل لَلي حيدث فيكذب يلضحك به القوم ،ويل هل ،ثم ويل هل 176 ................ ................................ ................................
َ َ َ
َُ ُ هُ َ َ َ ََ َ َ َ ْ
َ ََ
َ َ ْ
يقول اَّلل تعاىل :أنا مع عبدِي ما ذك َر ِين َوَتَ هركت ِيب شفتاهُ 177 ................... ................................ ................................
َُ ر
ُْ ُ
ُْ ُ
َ ه
َ
جي ِزئ عن اجلماعة إذا م ُّروا أن يسلم أحدهم ،وجي ِزئ عن اجلماعة أن ي ُرد أحدهم 178 ............................ ................................

494

َُ ر
ُ
يسل ُم الراك ُِب ىلع املايش ،واملايش ىلع القاعد ،والقليل ىلع الكثري 179 ............. ................................ ................................
َ ً
ُ
َ َ َ
َ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ َ
ارئا 180 .................... ................................
يا أبا احلس ِن ،كيف أصبح رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :أصبح ِِبم ِد اهللِ ب ِ
ُ َ ر
َ َْ
َْ
َْ ُ
يا أبا بط ٍن إنما نغدو من أجل السالم ،فنسل ُم ىلع من لقيناهُ 181 ................... ................................ ................................
ُ
ُّ
ُ
َ ُ ُّ
وربك اهلل ،أعوذ باهلل مِن َ ر
رشكِ ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك ،ورش ما يدب عليك ،وأعوذ بِك من رش أسد وأسود ،ومن احلية
يا أرض ،رِّب

والعقرب ،ومن ساكِن ابلدل ،ومن واِل وما وِل 183 ................................ ................................ ................................
ُ ُ ُ
ُّ َ
َ َ
ْ َْ ُ ُ َ ر َُ ُ
وب يف ايله ِ
وم مائة م هرةٍ 184 ........... ................................ ................................
يا أيها انلهاس ،توبوا إىل اهللِ واستغفِروه ،فإين أت
َْ َ
َْ َ ََُْ ْ
ََُْ ْ
َ
يا أيها انلاس ،من علِم شيئا فليقل به ،ومن لم يعلم ،فليقل :اهلل أعلم ،فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلم :اهلل أعلم 185 ........................
َ َ ر
َ َ ً
َْ
يا بُ َ ه
ين ،إذا دخلت ىلع أهلك فسل ْم ،يكن ب َركة عليك وىلع أهل بيتِك 186 ........................................ ................................
ََ َ
خاوة نفس بُورك هل فيه ،ومن أخذه بإرشاف نفس لم ُي َب َ
ُ
ُض ُحلْ ٌو ،فمن أخذه ب َس َ
حكيم ،إن هذا املال َخ ِ ٌ
ارك هل فيه ،واكن اكذلي يأكل وال يشبع،
يا
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
وايلد العليا ٌ
خري من ايلد السفىل 187 ............... ................................ ................................ ................................
ٌ
يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كَثت علينا ،فباب نتمسك به جامع؟ 189 ..................................... ................................
قال :ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل -عز وجل189 ............................. ................................ ................................ -
يا رسول اهلل ،أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال :نعم ،إذا توضأ أحدكم فلريقد 190 .................................... ................................
َ ْ ُّ ْ
ُّ
ََْ َ ََْ َ
يا رسول اهلل ،من أحق ِِبُسن الصحبة؟ قال :أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم أباك ،ثم أدناك أدناك 191 ................. ................................
يا رسول اهلل ،هل بيق من بر أبوي يشء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال :نعم ،الصالة عليهما ،واالستغفار هلما ،وإنفاذ عهدهما من بعدهما 193 .....
ر
ر
ُ ُ
دون أح ٍد 195 ............. ................................ ................................
يا سعد بن معاذ ،اجلنة ورب الكعبة إين أجد رحيها من ِ
يا عباس ،يا عم رسول اهلل ،سلوا اهلل العافية يف اِلنيا واآلخرة 197 ................ ................................ ................................
َ ُ ُّ َ
يا عبد اهلل بن قيس ،أال أدلك ىلع كْن من كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إال باهلل 198 ............................. ................................
يا غالم ،سم اهلل ،ولك بيمينك ،ولك مما يليك 199 .................................. ................................ ................................
يا فالن ،ما لك؟ ألم تك تأمر باملعروف وتنَه عن املنكر؟ فيقول :بىل ،كنت آمر باملعروف وال آتيه ،وأنَه عن املنكر وآتيه 201 ................
ُ ه ً
َ ًَ
ََهَ ُ
يا معِّش األنصار ،ألم أجدكم ضالال فهداكم اهلل يب؟ وكنتم متفرقني فألفك ُم اهلل يب؟ َواعلة فأغناكم اهلل يب؟ 202 ..........................
ه ُ َْ
ً
َْ ُ ه
ني أو اثلالثة 205 ....................
يا معِّش املهاجرين واألنصار ،إن من إخوانكم قوما ليس هلم مال ،وال عشرية ،فليضم أحدكم إيله الرجل ِ
يا مقلب القلوب ثبت قلِب ىلع دينك 206 .......................................... ................................ ................................

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ َ
َ
يتبع امليت ثالثة :أهله وماهل وعمله ،فريجع اثنان ويبىق واحد :يرجع أهله وماهل ،ويبىق عمله 207 ............... ................................
يدخل اجلنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطري 208 ................................... ................................ ................................
يستجاب ألحدكم ما لم يعجل :يقول :قد دعوت رِّب ،فلم يستجب يل 209 ....................................... ................................
يرسوا وال تعرسوا ،وبِّشوا وال تنفروا 210 .......................................... ................................ ................................
يقول اهلل -تعاىل :-ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل اِلنيا ثم احتسبه إال اجلنة 211 ......................................

495

يقول اهلل :إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ،فال تكتبوها عليه حىت يعملها ،فإن عملها فاكتبوها بمثلها ،وإن تركها من أجيل فاكتبوها هل حسنة
212 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع بها شعف اجلبال 214 ................. ................................ ................................
َ ْ ُ َ ََْ َ َ َ ُر َ َ ْ ُ َ ََْ َ َ َ ََ
ْ َ َه َ َ
يؤَت ِِبَهن َم ي ْومئ ِ ٍذ هلا سبعون ألف ِزمامٍ  ،مع ُك زِمامٍ سبعون ألف مل ٍك جيُ ُّرونها 215 ............................. ................................
أحاديث ادلعوة واحلسبة 0 .............................. ................................ ................................ ................................
ُُ
َُ
ُْ َ
اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم المعجمة ،فاركبوها صاحلة ،ولكوها صاحلة 219 ............ ................................ ................................
اسمعوا وأطيعوا ،فإنما عليهم ما محلوا ،وعليكم ما محلتم 220 .................... ................................ ................................
اسمعوا وأطيعوا ،وإن استعمل عليكم عبد حبَش ،كأن رأسه زبيبة 221 .......................................... ................................

َ ه ََْ ه ُ
ٌ
ْ
اص ُ
زمان إال واذلي بعده َ ٌّ
رش منه حىت تلقوا َربكم 222 ........... ................................ ................................
ْبوا ،فإنه ال يأيت
ِ
اعبدوا اهلل وحده ال تِّشكوا به شيئا ،واتركوا ما يقول آباؤكم ،ويأمرنا بالصالة ،والصدق 223 ....................... ................................
اِلين انلصيحة 225 ................................. ................................ ................................ ................................
ُ ُ
امهلل بارك ألميت يف بكورها 227 ................... ................................ ................................ ................................
ْ ُ ْ
َ ه
امهلل من َو َ
ِل من أمر أميت شيئا ،فشق عليهم ،فاشقق عليه 229 ................... ................................ ................................
ِ
امهلل من وِل من أمر أميت شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه ،ومن وِل من أمر أميت شيئا فرفق بهم ،فارفق به 230 .................................
َ ْ
َ َ
ُْ َ ُ َ َ ْ
ْ َ ْ َ ُ
َ
ه َ ْ َ َ ْ َ َ َ ه َ َْ ُ ُ ُ
ه َ ً
ْح ق ِد انقطع ،وإِنما نأخذك ْم اآلن بما ظه َر نلا مِن أعمال ِك ْم،
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -وإِن الو
ْح يف عه ِد
إِن ناسا اكنوا يؤخذون بالو
ِ
ِ
َ َ
َ
ُ َ ر ُْ
َْ َ ْ ُ
يش ٌءُ ،
اهلل ُحيَاس ُِب ُه يف َرس َ
ريا أَم هِناهُ وقَ هر ْب َناهُ ،ولَيْ َس َنلَا م ِْن َرس َ
وم ْن أ ْظ َه َر نلا ُس ً
َف َم ْن أ ْظ َه َر َنلَا َخ ْ ً
يرت ِ ِه َ ْ
وءا لم نأمنه ولم نصدقه 231 ..............
يرتِهِ،
ِ
ِ
إذا أراد اهلل باألمري خريا ،جعل هل وزير صدق ،إن نِس ذكره ،وإن ذكر أاعنه ،وإذا أراد به غري ذلك جعل هل وزير سوء ،إن نِس لم يذكره ،وإن ذكر
لم يعنه 233 ......................................... ................................ ................................ ................................
َ
َْ
َ
َ ُ ُ
ََْ ْ َ
َ ْ َْ َ َ
جع 235 ........................ ................................
إذا قام أحدكم من الليل ،فاستعجم القرآن ىلع ل ِسانه ،فلم يد ِر ما يقول ،فليضط ِ

ُ
ُ
َ
ً
ً
َ
إذا م ِرض العبد أو سافر كتب هل مثل ما اكن يعمل مقيما صحيحا 236 ............. ................................ ................................
إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلريقد حىت يذهب عنه انلوم 237 .................... ................................ ................................

ُ ََُ
ه
ْ
َ
َُْرْ ه ُ
َ ُ
إن اهلل أذِن لرسوهل ولم يأذن لكم ،وإنما أذِن يل ساعة من نهار ،وقد اعدت ح ْرمتها ايلوم كحرمتها باألم ِس ،فليبلغ الشاهِد الغائب 238 ........
إن اِلين يرس ،ولن يشاد اِلين إال غلبه ،فسددوا وقاربوا وأبِّشوا ،واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من اِلجلة 241 .............................
إن انلاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ىلع يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه 243 ................................ ................................
إن أول ما دخل انلقص ىلع بين إرسائيل أنه اكن الرجل يلىق الرجل ،فيقول :يا هذا ،اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك ،ثم يلقاه من الغد وهو
ىلع حاهل ،فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده 245 .................... ................................ ................................
إن لربك عليك حقا ،وإن نلفسك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا ،فأعط ُك ذي حق حقه 247 ................ ................................
إن لك ما احتسبت 249 ............................. ................................ ................................ ................................
إنا واهلل ال نوِل هذا العمل أحدا سأهل ،أو أحدا حرص عليه 251 ................... ................................ ................................

496

ُ ُ
هَ َ َ
َ َ َ َُ
إنما هلكت بنو إرسائيل حني اختذها نساؤهم 253 .................................. ................................ ................................
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن كره فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رِض وتابع ،قالوا :يا رسول اهلل ،أال
نقاتلهم؟ قال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة 255 ...................................... ................................ ................................
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها 257 ....................................... ................................ ................................
ُ
ُ ر َ
َْ
أم َِر انلاس أن يكون آخر عه ِده ِْم بابليت ،إال أنه خفف عن املرأة احلائض 259 .................................... ................................
أفضل اجلهاد لكمة عدل عند سلطان جائر 260 .................................... ................................ ................................
أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن نْنل انلاس منازهلم 261 .................. ................................ ................................

َ
ُّ ُ
أيما مسلم ش ِهد هل أربعة خبري ،أدخله اهلل اجلنة 262 ............................... ................................ ................................
أي بين ،إين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إن رش الراعء احلطمة ،فإياك أن تكون منهم 264 ...................................
بايعنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع والطاعة يف العرس واليرس ،واملنشط واملكره ،وىلع أثرة علينا ،وىلع أن ال ننازع األمر أهله
266 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُ ه
كذب ُ
اهلل ورسوهلُ 268 .................... ................................ ................................
حدثوا انلاس بما يعرفون ،أتريدون أن ي
خذوا من العمل ما تطيقون ،فواهلل ال يسأم اهلل حىت تسأموا 269 ................... ................................ ................................
خيار أئمتكم اذلين َتبونهم وحيبونكم ،وتصلون عليهم ويصلون عليكم .ورشار أئمتكم اذلين تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم
ويلعنونكم 270 .................................... ................................ ................................ ................................
خري الصحابة أربعة ،وخري الرسايا أربعمائة ،وخري اجليوش أربعة آالف ،ولن يغلب اثنا عِّش ألفا من قلة 271 ...................................

ً
ُ
ذكرت شيئا من تْب عندنا فكرهت أن حيبسين ،فأمرت بقسمته 272 ............... ................................ ................................
ً َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ
ارا م ْوسوم ال َوجهِ ،فأنكر ذلك 274 ..................................... ................................
َرأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -مح
ُ
ُ
ىلع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ،إال أن يؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة 276 .................................
عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك ،ومنشطك ومكرهك ،وأثرة عليك 277 ................................. ................................
قصة الغالم مع امللك والساحر والراهب 278 ....................................... ................................ ................................
اكن ابن مسعود -رِض اهلل عنه -يذكرنا يف ُك مخيس 282 ........................ ................................ ................................
َْ ُ
َ
ٌ
َ ُُ
ُ
َ ُ
صدقة ،وتُع ُ
ِني الرجل يف دابتِه فتحمله عليها أو ترفع هل عليها
ُك سالىم من انلاس عليه صدقة ُك يوم تطلع فيه الشمس :تعدِل بني اثنني
ٌ
ُ
ُ
َ ُ َ َ ٌَ
متاعه صدقة ،والَكمة الطيبة صدقة 283 ........... ................................ ................................ ................................
لككم راع ،ولككم مسؤول عن رعيته :واألمري راع ،والرجل راع ىلع أهل بيته ،واملرأة راعية ىلع بيت زوجها ووِله ،فَككم راع ،ولككم
مسؤول عن رعيته 285 ............................. ................................ ................................ ................................
كنا إذا بايعنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع والطاعة ،يقول نلا :فيما استطعتم 286 ............... ................................
َ
ُْ ُ
َْ
َ ْ َ ُ
ٌ ُ
ً
ر
ً َُ ْ َ
ٌ
في َب َ
ارك هل فيما أعطيته 287 ....................
اكره،
هل
وأنا
ا
شيئ
مين
مسأتله
هل
ج
ر
خ
ت
ف
ا،
شيئ
منكم
أحد
ألين
س
ي
ال
فواهلل
لة،
ال تلحِفوا يف املسأ
ِ
ِ
ٌ ه
ً
لن يفلح قوم َولوا أمرهم امرأة 288 .................. ................................ ................................ ................................

497

لو قد جاء مال ابلحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 290 ........................ ................................ ................................
َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ً َْ
َ ْ َْ َ َْ ْ ُ
َ َ َ َ
م ِن استعملناهُ مِنك ْم ىلع عم ٍل ،فكتمنا خم ِيطا فما ف ْوقه ،اكن غلوال يأ ِيت به ي ْوم القِيام ِة 292 ...................... ................................
ما بعث اهلل من نِب ،وال استخلف من خليفة إال اكنت هل بطانتان :بطانة تأمره باملعروف وَتضه عليه ،وبطانة تأمره بالِّش وَتضه عليه 294 ..

هً
ٌّ
َْ َْ ْ
َغش ل َِرع هِيتِهِ؛ إال ه
حرم اهلل عليه اجلنة 295 ................. ................................
رتعِي ِه اهلل َرعِية ،يموت يوم يموت ،وهو
ما من عبد يس
ُ
َ َُ
َ
َ ً
ما من مسلم يغرس غرسا إال اكن ما أكل منه هل صدقة ،وما ُرسق منه هل صدقة ،وال ي ْرزؤهُ أحد إال اكن هل صدقة 296 ............................
مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا ىلع سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،واكن اذلين يف أسفلها إذا استقوا من
املاء مروا ىلع من فوقهم 298 ........................ ................................ ................................ ................................
من أتاكم وأمركم مجيع ىلع رجل واحد ،يريد أن يشق عصاكم ،أو يفرق مجاعتكم ،فاقتلوه 300 ................ ................................
من أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد عىص اهلل ،ومن يطع األمري فقد أطاعين ،ومن يعص األمري فقد عصاين 301 .......................
من أهان السلطان أهانه اهلل 302 ................... ................................ ................................ ................................
من خرج من الطاعة ،وفارق اجلماعة فمات ،مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل َتت راية عمية يغضب لعصبة ،أو يدعو إىل عصبة ،أو ينُّص عصبة،
فقتل ،فقتلة جاهلية 303 ........................... ................................ ................................ ................................
ً
ً
من فعل هذا لعن اهلل ،من فعل هذا؟ إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا 304 ............................

ً
من واله اهلل -عز وجل -شيئا من أمر املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ،احتجب اهلل عنه دون حاجته وخلته وفقره 306 .....

نََه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تُ ْص َ َ
ْب ابلَهائ ِم 308 ....................... ................................ ................................
الو ْسم يف َ
نََه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الُضب يف الوجه ،وعن َ
الوجه 309 ........................... ................................
نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقتل يشء من اِلواب ً
صْبا 310 ....................................... ................................
واذلي نفِس بيده ،تلأمرن باملعروف ،وتلنهون عن املنكر؛ أو يلوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا منه ،ثم تدعونه فال يستجاب لكم 311 ....
يا أبا ذر ،إنك ضعيف ،وإنها أمانة ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة ،إال من أخذها ِبقها ،وأدى اذلي عليه فيها 313 ..............................

ً
يا أبا ذر ،إين أراك ضعيفا ،وإين أحب لك ما أحب نلفِس ،ال تأمرن ىلع اثنني ،وال تولني مال يتيم 315 ............ ................................
يصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم ،وإن أخطئوا فلكم وعليهم 317 ................ ................................ ................................
أحاديث السرية واتلاريخ 0 .............................. ................................ ................................ ................................
«إنه لم يقبض نِب حىت يرى مقعده من اجلنة ،ثم َيري» فلما نزل به ،ورأسه ىلع فخذي غَش عليه ،ثم أفاق فأشخص بُّصه إىل سقف ابليت ،ثم
قال« :امهلل الرفيق األىلع» 321 ...................... ................................ ................................ ................................
«يا معِّش األنصار» قالوا :بليك يا رسول اهلل ،قال« :قلتم :أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته؟» قالوا :قد اكن ذاك ،قال« :الك ،إين عبد اهلل ورسوهل،
هاجرت إىل اهلل وإيلكم ،واملحيا حمياكم واملمات مماتكم» 322 ................... ................................ ................................
اتق اهلل ،وأمسك عليك زوجك 325 ................ ................................ ................................ ................................
امهلل اغفر يل وارمحين ،وأحلقين بالرفيق األىلع 327 ................................. ................................ ................................

498

امهلل بارك ألمحس ،يف خيلها ورجاهلا 328 .......................................... ................................ ................................
انشق القمر ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فلقتني ،فسرت اجلبل فلقة ،واكنت فلقة فوق اجلبل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم :-امهلل اشهد 330 ............................ ................................ ................................ ................................
َ
ُ ََ
ٌ
َ ه ْ
َ ْ
َ
ُ
انطلق ثالثة نف ٍر ممن اكن قبلكم حىت آواهم املبِيت إىل َغ ٍر فدخلوه ،فاُند َرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار 331 .......................
ُ
َ ْ ََ َ ْ َْ ََ
ُ َ ْ َْ ََ
َ َ ُ َََ
ُ َُْ َ َ َْ
ْ َ َ
إِن اكن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -يلَدع العمل ،وهو حي ُِّب أن يعمل بِهِ؛ خشية أن يعمل ب ِ ِه انلهاس فيف َرض علي ِه ْم 334 ....................
ْ
َ َ ََّ ه َ ْ َ
َْ َ َ ٌ َ َ
اء بات هذه الليلة يف شن ٍة وإِال ك َرعنا 335 ......................... ................................ ................................
إِن اكن عِندك م
ََْ ْ َ ه ً َ ً
ه َ َ ََ ًَْ َ ً
ارا عنِيدا 336 .......................... ................................ ................................
اهلل جعل ِين عبدا ك ِريما ،ولم جيعل ِين جب
إِن
َ َ
ُ ُ َ َُ ر َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ه ر ََ َ ُ
ر َ َُ ُ
َ ََ َ ْ َ ُ ه ََ ُر
ِب فأَتَ هوز ِيف صال ِيت ك َراهِية أن أشق ىلع أمه 338 ....................................
إِين ألقوم إىل الصالة ِ ،وأ ِريد أن أطول فِيها ،فأسمع بكاء الص ِ
ََْْ َ
َ ََْ
إذا قام أحدكم من الليل فليفتت ِحِ الصالة بركعتني خفِيفتني 339 ................. ................................ ................................
ْ
إن اهلل زوى يل األرض ،فرأيت مشارقها ومغاربها ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها ،وأعطيت الكْنين األمحر واألبيض 340 .............
َ
ر
َُ
َ ْ َ َ ُْ ْ
َ
ُ
ريح ذبيحته 342 .........
إن اهلل كتب اإلحسان ىلع ُك يشء ،فإذا قتلتم فأحسِ نوا القِتلة وإذا ذِبتم فأحسِ نوا اذلِبة ،ويلحد أحدكم شفرته ول ِ

إن إبراهيم ابين وإنه مات يف اثلدي ،وإن هل لظرئين تكمالن رضاعه يف اجلنة 344 ................................ ................................
َ ًَ
َْ َ َْ َ َ ْ
َ
ََْ َ
إن ثالثة من بين إرسائيل :أب َرص وأق َرع وأع ََم ،فأراد اهلل أن يبتلِيهم ،فبعث إيلهم ملاك 345 ....................... ................................

َََ
إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تفل يف رجل عمرو بن معاذ حني قطعت رجله ،فْبأ 348 ................... ................................
ُ َ ْ
َََْ ُ
إن اكنت األمة من إماء املدينة تلأخذ بيد انلِب-صىل اهلل عليه وسلم -فتنطلِق ب ِ ِه حيث شاءت 349 .............. ................................

َ ً
ْ َََ ه َ
ََُْ َ ر
يِف وأنا نائم فاستيقظت وهو يف يده صلتا ،قال :من يمنعك مِين؟ قلت :اهلل -ثالثا350 .................................... -
إن هذا اخرتط
يلع س ِ
إنا كنا يوم اخلندق ُنفر فعرضت كدية شديدة ،فجاؤوا إىل انلِب صىل اهلل عليه وسلم فقالوا :هذه كدية عرضت يف اخلندق .فقال« :أنا نازل»
352 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ٌ
َ ه ُ
لك ،سبعت لنسايئ 355 ........................... ................................
ِك هوان ،إن
شئت سبعت لك ،وإن سبعت ِ
ِ
إنه ليس بك ىلع أهل ِ
إين ألعلم إذا كنت عين راضية ،وإذا كنت يلع غضىب 357 ......................... ................................ ................................
َ
ُ
َ
َ ه
ََ
َ َ َ
َ ْ َ
يت بلَ ََب قد ش َ
ِيب بما ٍء ،وعن يمين ِه أ ْع َر ٌّ
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
ِّشب ،ثم أعطى
ف
عنه
اهلل
رِض
بكر
أبو
ه
ار
س
ي
وعن
،
ايب
ن
أ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َ
ْ
َ ْ َ َ َ َ ْ ََ
األع َر ه
ايب ،وقال :األيمن فاأليمن 358 ................ ................................ ................................ ................................
ِ
َّ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
َ ه
َ
َ
َ َ
َ
امة َس ْو َد ُ
اء 359 ............................... ................................
أن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -دخل يوم فتحِ مكة وعليه عِم
ه َ ََ ً
َ
َ ه
َََه ُ
اب ثالثا 360 ............ ................................ ................................
أن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يتنفس يف الِّش ِ
أستغفر لك انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم ،ولك ،ثم تال هذه اآلية {واستغفر ذلنبك وللمؤمنني واملؤمنات} 361 .......................
أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم ولك ،ثم تال هذه اآلية( :واستغفر ذلنبك وللمؤمنني واملؤمنات) 363 ..................
أقام انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -بني خيْب واملدينة ثالث يلال يبىن عليه بصفية 364 ............................ ................................
َ َ ً
ه
صىل ىلع قْب بعد ما ُدف َِن ،فَ َك ه َ
ْب عليه أ ْربعا 366 .................................. ................................
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-
َْ ْ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا َص هىل َّ
فرج بني يديه ،حىت يبدو بياض إبطي ِه 367 ......................... ................................

499

ً
ََ
ر َ هُْ
ً
الزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو
ني و
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يف سفر ،فصىل العشاء اآلخِرة ،فقرأ يف إحدى الركعتني بِاتل ِ

قراءة منه 368 ....................................... ................................ ................................ ................................
ً
عِّشا 369 .................. ................................
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -بلث بمكة عِّش سنني يْنل عليه القرآن ،وباملدينة
أن امرأة اكن يف عقلها يشء ،فقالت :يا رسول اهلل إن يل إيلك حاجة ،فقال« :يا أم فالن انظري أي السكك شئت ،حىت أقيض لك حاجتك» 370 .
أن أبا بكر دخل ىلع انلِب صىل اهلل عليه وسلم بعد وفاته ،فوضع فمه بني عينيه ،وضع يديه ىلع صدغيه ،وقال« :وانبياه ،واخلياله ،واصفياه»
371 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أتاه جْبيل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يلعب مع الغلمان ،فأخذه فُّصعه ،فشق عن قلبه ،فاستخرج
القلب ،فاستخرج منه علقة ،فقال :هذا حظ الشيطان منك 372 .................. ................................ ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث بعثا إىل بين حليان من هذيل ،فقال :يلنبعث من ُك رجلني أحدهما ،واألجر بينهما 374 ..............

َ
َْ
َ
َرٌ
َ َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل مكة اعم الفتح ،وىلع رأسه ال ِمغف ُر ،فلما نزعه جاءه رجل فقال :ابن خط ٍل متعلق بأستار الكعبة،
ُُْ
فقال :اقتلوهُ 376 .................................... ................................ ................................ ................................
أولم انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع بعض نسائه بمدين من شعري 377 .......................................... ................................
آخر نظرة نظرتها إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كشف الستارة وانلاس صفوف خلف أيب بكر -رِض اهلل عنه378 .................. -

ُ
بعِث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ألربعني سنة ،فمكث بمكة ثالث عِّشة سنة يوىح إيله ،ثم أمر باهلجرة فهاجر عِّش سنني ،ومات وهو

ابن ثالث وستني 379 ............................... ................................ ................................ ................................
ُ
َ
َ
َ هً َ َْ َ َ
رسية إىل َن ٍد فخ َرج ابن عمر فِيها 380 .................................. ................................
بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -
تقبيل الصبيان ورمحتهم والشفقة عليهم 381 ...................................... ................................ ................................
ُ
ٌ ُ ه ٌ ْ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ َ
َ َ
خ َرج رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -ذات غدا ٍة ،وعليه م ِْرط م َرحل مِن شع ٍر أس َود 382 ....................... ................................
هُ ََ َ
ٌ ََْ ُُ ََ َ ْ
ُ َ َ ََ
بعري نعتقِبه ،فنقِبت أقدامنا َونقِبت قد ِيم 383 .......................
خرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزاة وُنن سِتة نف ٍر بيننا
دخل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق -رِض اهلل عنهما -ىلع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنا مسندته إىل صدري ،ومع عبد الرمحن -رِض
اهلل عنهما -سواك رطب يسنت به فأبده رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بُّصه 385 ............................. ................................
دخل علينا انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال عندنا ،فعرق ،وجاءت أيم بقارورة ،فجعلت تسلت العرق فيها 387 ..............................
دخلت ىلع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يوعك فمسسته 388 ................ ................................ ................................
دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد ،وتلك األيام أيام مىن 389 ....................... ................................ ................................
َ
َ ً ُ ْ ً َْ ُ ُ َ ْ
َْ ُ
َرأيت رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -جال ِسا مقعِيا يأكل تم ًرا 391 ............. ................................ ................................
ََْ َ
َ
ُ
ْ َ َ
ان 392 ............... ................................ ................................
ان أخُض ِ
رأيت رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه ثوب ِ
سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع املِّشكون برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال :رأيت عقبة بن أيب معيط ،جاء إىل انلِب -صىل
ً
ً
اهلل عليه وسلم -وهو يصيل ،فوضع رداءه يف عنقه فخنقه به خنقا شديدا 393 .................................... ................................
سئلت اعئشة :ما اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعمل يف بيته؟ قالت :اكن ً
بِّشا من البِّش يفيل ثوبه ،وحيلب شاته ،وَيدم نفسه 395 ..

500

شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الصالة يوم العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ،بغري أذان وال إقامة ،ثم قام متوكئا ىلع بالل ،فأمر
بتقوى اهلل ،وحث ىلع طاعته ،ووعظ انلاس وذكرهم 396 .......................... ................................ ................................
شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوم حنني ،فلزمت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
فلم نفارقه ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع بغلة هل بيضاء 398 ........... ................................ ................................
َََ َ
ََ َ ُ
ْ
ُ
َ
ََْ ُ
ََْ َ
ََْ ُ
صليت مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يللة ،فأطال القيام حىت هممت بأمر سوء! قيل :وما هممت به؟ قال :هممت أن أجلِس وأدعه 400 ......
صىل يزيد بن األسود مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -الصبح ،ثم ثار انلاس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم ،قال :فأخذت بيده فمسحت بها
وجيه ،فوجدتها أبرد من اثللج ،وأطيب رحيًا من املسك 401 ....................... ................................ ................................
صليت مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة فافتتح ابلقرة 402 .............. ................................ ................................
َ ْ َ ُ ُ ََ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ُ ْ ُ ََ َ ُ
جي ْز ِين 404 ...................... ................................
ع ِرضت ىلع رس ِ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -يوم أح ٍد ،وأنا ابن أربع عِّشة؛ فلم ِ
ً
غزونا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حنينا ،فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية ،فاستقبلين رجل من العدو ،فأرميه بسهم فتوارى
عين ،فما دريت ما صنع 405 ........................ ................................ ................................ ................................
َ َ َ ُ ُْ
ه
ه ُ َ
ه
ه
ََ َُ
َ َ ََ
ُّ
انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -لقبِلتها 407 .....................................
رس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ولو ت َركها
فلم أكن ِألف َِش ِ
قال رجل ألتصدقن بصدقة ،فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق ،فأصبحوا يتحدثون :تصدق ىلع سارق! 409 ....................................
ُ َ
ُ ْ ُ ََْ َ ََ
ََْ َ
َه
َ
ُ
َ ُ ُ َ ََ ْ َ
مرات ك هن يف يدِه ،ثم قاتل حىت قتِل 411 ....
قال رجل للنِب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم أح ٍد :أرأيت إن قتِلت فأين أنا؟ قال" :يف اجلنة" ،فألىق ت ٍ
قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرتب مين» ،فاقرتبت منه 412 ........................................ ................................
قبض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ورأسه بني سحري وُنري ،فلما خرجت نفسه ،لم أجد رحيًا قط أطيب منها 413 .......................
ً
ضعيفا أعرف فيه ُ
اجلوع ،فهل عندك من يشء؟ فقالت :نعم 414 ...........................
قد سمعت صوت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ََْ
ْ َ
ه ُ َُ ْ َ
ُْ َ ُ ْ َ
ُ
ه ُ
ُ
ُ
اط احلديد
الرجل فيحف ُر هل يف األرض ،فيجعل فيها،
قد اكن من قبلكم يؤخذ
ثم يؤَت باملنشار فيوضع ىلع رأسه فيجعل ن ِصفني ،ويمشط بأمش ِ
َ ُ ُّ
ما دون ْ
حل ِمه وعظمه ،ما يصده ذلك عن دِينِه 417 ................................. ................................ ................................

ً
ً
اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يزور قباء راكبا وماشيا ،فيصيل فيه ركعتني 419 ............................... ................................
َْ ُ ه ْ َ َ َ ْ
ْ َ
ْنيل السجدة وهل أىت ىلع اإلنسان 420 ..................................
اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعةِ :الم ت ِ
َ َ ه رَ
َ ُ
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -الق ِميص 421 ............. ................................ ................................
اب إىل
ِ
اكن أحب اثلي ِ
اكن خلق نِب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -القرآن 422 ............................. ................................ ................................
ً
حياء من العذراء يف خدرها 423 ...................................... ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أشد
ً
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يبيت الليايل املتتابعة طاويا ،وأهله ال جيدون عشاء ،واكن أكَث خزبهم خزب الشعري 424 .................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعجبه اتليمن يف تنعله ،وترجله ،وطهوره ،ويف شأنه لكه 425 .............. ................................
ً
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحسن انلاس خلقا 426 ....................... ................................ ................................

اكن غالم يهودي َيدم انلِب -صىل اهلل عليه وسلم427 .......................... ................................ ................................ -
ُ
اكن ك ُّم قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الرصغ 428 ................... ................................ ................................

501

اكن الكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الكما فصال يفهمه ُك من يسمعه 429 ................................ ................................
اكنت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء ،لكما هلك نِب خلفه نِب ،وإنه ال نِب بعدي ،وسيكون بعدي خلفاء فيكَثون 431 ...........................
اكنت يد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ايلمىن لطهوره وطعامه ،واكنت اليرسى خلالئه وما اكن من أذى 433 .................................
َْ َْ
َْ
َْ َْ
َ
رسينا حىت كنا يف آخر الليلَ ،وقعنا َوقعة ،وال َوقعة أحىل عند املسافر منها ،فما أيقظنا إال ح ُّر
كنا يف سفر مع انلِب صىل اهلل عليه وسلم ،وإنا أ
الشمس ،واكن أول من استيقظ فالن ،ثم فالن ،ثم فالن ،ثم عمر بن اخلطاب 435 ................................. ................................
كنت أغتسل أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من إناء واحد ،الكنا جنب 438 .............................. ................................
كنت عند قتادة بن ملحان حني حُض ،فمر رجل يف أقىص اِلار ،قال :فأبُّصته يف وجه قتادة ،قال :وكنت إذا رأيته كأن ىلع وجهه اِلهان 440 ...

َُرُ
ال يبلغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا ،فإين أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر 441 ..................... ................................
ُ ْ ُ
لقد أخِفت يف اهلل وما َياف أحد ،ولقد أوذيت يف اهلل وما يؤذى أحد ،ولقد أتت يلع ثالثون من بني يوم ويللة وما يل وبلالل طعام يأكله ذو
كبد إال يشء يواريه إبط بالل 442 .................. ................................ ................................ ................................
َ
ََ َ َ َ
َ ََ َ ٌ
َ َ ََ َ َْ ه َه
ه
َ ُ َُ َ َ َ َ
َْ َ ْ َ
لما اكن غ ْز َوة تبوك ،أصاب انلهاس جماعة ،فقالوا :يا رسول اهللِ ،لو أذِنت نلَا فنح ْرنا ن َواضِ حنا فأكلنا َوادهنا؟ 443 ..................................
لم َتل الغنائم ألحد قبلنا ،ثم أحل اهلل نلا الغنائم ملا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها نلا 445 ......................... ................................
لم يزتوج انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع خدجية حىت ماتت 447 ................ ................................ ................................
ملا رجع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -من اخلندق ،ووضع السالح واغتسل ،أتاه جْبيل عليه السالم ،فقال« :قد وضعت السالح؟ واهلل ما
وضعناه ،فاخرج إيلهم» 448 ......................... ................................ ................................ ................................

ًّ
ه ر
ً
ملا غسل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ذهب يلتمس منه ما يلتمس من امليت ،فلم جيده ،فقال :بأيب الطيب ،طبت حيا ،وطبت ميتا 449 ........
َ
َ
َُ ََه
ر َْ
َََه ُ
َ ه ََ
الوداع 450 ......................................
ملا قدِم انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -من غ ْزوة تبوك تلقاهُ انلاس ،فتلقيته مع الصبيان ىلع ثني ِة
ملا قدم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه مكة قال املِّشكون :إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حَم يَثب ،فأمرهم أن يرملوا األشواط
اثلالثة ،وأن يمشوا ما بني الركنني 451 .............. ................................ ................................ ................................
ملا اكن ايلوم اذلي دخل فيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املدينة أضاء منها ُك يشء ،فلما اكن ايلوم اذلي مات فيه أظلم منها ُك يشء 453

ً
ٌ
ملا اكن يوم بدر نظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل املِّشكني وهم ألف ،وأصحابه ثالثمائة وتسعة عِّش رجال 454 ........................
ملا مات انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -قالوا :أين يدفن؟ فقال أبو بكر :يف املاكن اذلي مات فيه 457 ............... ................................
لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت 458 ............ ................................ ................................ ................................
لوال أن أشق ىلع أميت؛ ألمرتهم بالسواك عند ُك صالة 459 ......................... ................................ ................................
ليس ىلع أبيك كرب بعد ايلوم 461 ................. ................................ ................................ ................................
ُ ه ََْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
ه
َ ََ ْ ُ ْ
ول اهلل 463 ...................... ................................ ................................
ما رأيت مِن ذِي ل ِم ٍة ِيف حل ٍة محراء أحسن مِن رس ِ
َ ُ ُّ ُ ه َ ْ َ َ َ َ
ََ هُ َ ْ َ
ٌ ُ َ ُ َ
ََ َ ََُ ُ َ ََ َ ُ َََْ َ ً َ َ ََ ََ ُ
ََ ُ ََ ْ َ
ه
ار ،وأنتم تفلتون مِن يدِي
مث ِيل ومثلكم كمث ِل رج ٍل أوقد نارا فجعل اجلنادِب والفراش يقعن فِيها ،وهو يذبهن عنها ،وأنا آخِذ ِِبج ِزكم ع ِن انل ِ
464 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ما أغبط أحدا بهون موت بعد اذلي رأيت من شدة موت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم465 .................. ................................ -

502

ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين أصيل وأنام وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مين 466 ......................................
ًّ
ما بعث اهلل نبيا إال رىع الغنم 468 ................. ................................ ................................ ................................
ً
ً
درهما وال شاةً وال ً
بعريا ،وال أوىص بَشء 469 .............. ................................
دينارا وال
ما ترك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ْ ُ
ُ
ُ
ما َرمِدت وال صدِعت منذ مسح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وجيه ،وتفل يف عيين يوم خيْب حني أعطاين الراية 470 ....................

ً
ً
ما رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مستجمعا قط ضاحاك حىت ترى منه هلواته ،إنما اكن يتبسم 471 .....................................
ما َضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا قط بيده ،وال امرأة وال خادما ،إال أن جياهد يف سبيل 472 ......................................
ما غرت ىلع نساء انلِب -صىل اهلل عليه وسلم ،-إال ىلع خدجية ،وإين لم أدركها ،قالت :واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذبح الشاة،
فيقول :أرسلوا بها إىل أصدقاء خدجية 473 .......................................... ................................ ................................
َ
َ
َ َ
ُ
َ ْ
ُ َ َ
َ
ِدمة أهلِ ِه -فإذا َح َ َ
ما اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع يف بيته؟ قالت :اكن يكون يف مِهن ِة أهلِ ِه -يعين :خ
ت الصالة ،خ َرج إىل الصالة ِ
ُض ِ

474 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ً
ً
حريرا ألني من كف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم475 ............................... ................................ -
ما مسست ديباجا وال
ما من أحد يسلم يلع إال رد اهلل يلع روْح حىت أرد عليه السالم 476 .............. ................................ ................................
َ ْ َْ َْ ْ ُ ه ُ ُ َ ْ َْ َْ ُْ
ُ ْ
َه
َْ ُ
َ َ ٌ
َ ُ ْ
ُ َ
ْبهُ ُ
ْب يُ َص َّ ْ
وم ْن َي َت َص ه ْ
ً
عطاء
اهلل ،وما أعط َِي أحد
اهلل ،ومن يستغ ِن يغن ِ ِه اهلل،
خري فلن أدخ َِرهُ عنكم ،ومن يستعفِف يعِفه
ِ
ما يكن عندي من ٍ
َ ً َ َ
ريا وأوسع من الصْبِ 477 .......................... ................................ ................................ ................................
خ
مسح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ىلع وجيه وداع يل ،فعاش مائة وعِّشين سنة وليس يف رأسه إال شعريات بيض 479 ................
هل أىت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد؟ قال :لقد لقيت من قومك ،واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 480 ....................................
وجوب اثلقة باهلل تعاىل وبيان عناية اهلل بأنبيائه وأويلائه 482 ..................... ................................ ................................
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َُ
َ ُ ََّ َ َ َ َ ُ ُ َ
حم همدَ ،ف ُق ْل :إنََّا َس ُ ْ
وءك 484 ........... ................................ ................................
ُنضِ يك ِيف أمتِك وال نس
ْبيل ،اذهب إِىل
ٍ
يا ِ
ِ
ج ِ
ُ
ُ
ُ
يا رسول اهلل ،إن ابن أخيت وجع .فمسح رأيس وداع يل بالْبكة ،ثم توضأ ،فِّشبت من وضوئه ،ثم قمت خلف ظهره ،فنظرت إىل خاتم انلبوة بني
كتفيه ،مثل زر احلجلة 486 ........................ ................................ ................................ ................................
يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قلِب 487 ........................................ ................................ ................................
يرس اِلين وسماحة 489 ............................. ................................ ................................ ................................

503

