أحاديث العقيدة

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
We were sitting around the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, and Abu Bakr and `Umar, may
Allah be pleased with them, were also
there. The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, got up
and left, and he was too late in coming
back.

صىل اهلل عليه- كنا قعودا حول رسول اهلل
ريض اهلل-  ومعنا أبو بكر وعمر-وسلم

صىل اهلل عليه-  فقام رسول اهلل، يف نفر-عنهما
 من بني أظهرنا فأبطأ علينا-وسلم

**

261. Hadith:

: احلديث.261

 كنا قعودا حول: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "We were sitting around the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
and Abu Bakr and `Umar, may Allah be pleased with
them, were also there. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, got up and
left, and he was too late in coming back. We feared that
he might have been attacked by some enemy when we
were not with him. Being alarmed, we got up. I was the
first to be alarmed, so I went out to look for the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, and came to a garden belonging to the
Ansaari tribe of Banu An-Najjaar. I went around it
looking for a gate, but failed to find one. Seeing a
streamlet flowing into the garden from a well outside, I
drew myself together like a fox, and slunk into (the
place) where the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, was. He said: 'Is that
you Abu Hurayrah?' I replied: 'Yes, O Messenger of
Allah.' He said: 'What is the matter with you?' I replied:
'You were among us but got up and went away and
were late, so fearing that you might have been attacked
by some enemy when we were not with you, so we
were alarmed. I was the first to be alarmed. So when I
came to this garden, I drew myself together as a fox
does, and these people are following me.' He, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'O Abu
Hurayrah!' and gave me his sandals and said: 'Take
these sandals of mine, and when you meet anyone
outside this garden who testifies that there is no deity
worthy of worship but Allah, being assured of it in his
heart, give him the glad tidings of entering Paradise'..."
Then he mentioned the Hadith in full.

 ومعنا أبو بكر-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

-  فقام رسول اهلل، يف نفر-ريض اهلل عنهما- وعمر

، من بني أظهرنا فأبطأ علينا-صىل اهلل عليه وسلم
ُْ ْ َ
 فكنت أول،وخشينَا أن يقتَ َط َع دوننا وفزعنا فقمنا
صىل اهلل عليه-  فخرجت أبتيغ رسول اهلل،من فزع

، حىت أتيت حائطا لألنصار بلين انلجار-وسلم
ُ فَ ُد ْر
ت به هل أجد هل بابا؟ فلم أجد! فإذا ربيع يدخل
 اجلدول: والربيع- يف جوف حائط من برئ خارجه

صىل-  فدخلت ىلع رسول اهلل، فاحتفرت- الصغري

 يا، نعم: «أبو هريرة؟» فقلت: فقال-اهلل عليه وسلم
َ َْ
 كنت بني أظ ُه ِرنا: «ما شأنك؟» قلت: قال،رسول اهلل
ُْ ْ
َ
، فخشينا أن تق َت َط َع ُدوننَا،فقمت فأبطأت علينا
، فأتيت هذا احلائط، فكنت أول من فزع،ففزعنا

. وهؤالء انلاس ورايئ،فاحتفرت كما حيتفر اثلعلب

 «اذهب: فقال، «يا أبا هريرة» وأعطاين نعليه:فقال
ْ َ َ َّ َ ْ َ
 فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد،ني
بِنع
ِ َل هات
ْ فبَ رِّش ُه،أن ال هلإ إال اهلل ُم ْستَيْق ًنا بها قلبه
ِ
وذكر احلديث بطوهل...باجلنة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  جالسا يف أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
him, was sitting among a small group of his
Companions, along with Abu Bakr and `Umar. He got صىل-  فقام انليب، ومعه أبو بكر وعمر،يف نفر منهم
**
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up and was late in returning back, so they feared that  فخشوا أن يكون، ثم أبطأ عليهم-اهلل عليه وسلم
someone might have taken him while he was alone and
harmed him, as the Prophet, may Allah's peace and صىل- أحد من انلاس أخذه دونهم وتأذى؛ ألن انليب
blessings be upon him, was wanted by the hypocrites  ومن، مطلوب من جهة املنافقني-اهلل عليه وسلم
as well as by the enemies of Islam. So, the
ريض-  فقام الصحابة،جهة غريهم من أعداء ادلين
Companions, may Allah be pleased with them, got up
in a state of panic, and the first one was Abu Hurayrah, -  فاكن أول من فزع أبو هريرة، فزعني-اهلل عنهم
may Allah be pleased with him. He came to a garden  فجعل، حىت أىت حائطا بلين انلجار-ريض اهلل عنه
belonging to Banu An-Najjaar and began circling
around it looking for an open door, but he did not find  ولكنه وجد،يطوف به لعله جيد بابا مفتوحا فلم جيد
any. However, he did find a small opening in the wall,  فضم جسمه،فتحة صغرية يف اجلدار يدخل منها املاء
through which water was entering the garden. He
 فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- حىت دخل فوجد انليب
squeezed his body through it and found the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,  فأعطاه نعليه عليه الصالة. نعم: قال،" "أبو هريرة؟:هل
whereupon he said: "Is that you Abu Hurayrah?" to ،والسالم أمارة وعالمة أنه صادق فيما سيخرب به
which he replied in the affirmative. He, may Allah's
peace and blessings be upon him, then gave him his  فمن لقيت من وراء هذا، "اذهب بنعَل هاتني:وقال هل
sandals, as a sign and an indication that the information  فبِّشه،احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل مستيقنا به قلبه
he was to convey (from the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him,) was true, and said: "Take  ألن اذلي يقول هذه اللكمة مستيقنا بها قلبه."باجلنة
these sandals of mine, and when you meet anyone  وجيتنب نوايه اهلل؛ ألنه،البد أن يقوم بأوامر اهلل
outside this garden who testifies that there is no deity
 وإذا اكن هذا معىن هذه، ال معبود حبق إال اهلل:يقول
worthy of worship but Allah, being assured of it in his
heart, give him the glad tidings of entering Paradise”. اللكمة العظيمة فإنه البد أن يعبد اهلل عز وجل وحده
This is because whoever makes this declaration with ال رشيك هل؛ أما من قاهلا بلسانه ولم يوقن بها قلبه
certainty in his heart must abide by the commands of
.فإنها ال تنفعه
Allah and avoid His prohibitions, since he actually says:
"There is no deity worthy of worship except Allah."
Since this is the meaning of this magnificent statement,
then it is a must that the Muslim worships Allah, the
Almighty and Exalted, alone and without a partner.
Whoever says it with his tongue without certainty in his
heart, then it does not benefit him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. الرجال من اثلالثة إىل التسعة: • نفر
. من بيننا: أي: • من بني أظهرنا
ُْ
. يؤخذ ويصيبه رضر: • يقتَ َطع

. خفنا وهببنا نبحث عنه: • فزعنا
. أطلب: • أبتيغ

. بستانا: • حائطا

. وهو اجلدول، انلهر الصغري: • ربيع
ُ ُ ُّ
َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
َ
. تضاممت وتصاغرت حىت أمكن ِين ادلخول: ومعناه بالزاي،روي بالراء وبالزاي
ِ : • فاحتفزت
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• مستيقنا  :معتقدا اعتقادا جازما.

• ال هلإ إال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.

فوائد احلديث:
 .1شدة حب الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحرصهم ىلع سالمته من لك مكروه.
 .2اإليمان الصحيح يدخل اجلنة إما ابتداء بمغفرة اهلل ،وإما بعد دخول انلار.
 .3مِّشوعية البشارة باخلرب السار.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،للنووي ،نِّش :دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن وابلغا
ومستو والِّشبيج وحممد أمني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407 ،ـه1987 -م .كنوز رياض الصاحلني ،رئيس الفريق العليم محد
العمار -نِّش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)6464( :
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كنت عند قتادة بن ملحان حني حرض ،فمر

I was with Qataadah ibn Milhaan when he
was in the throes of death. A man passed in
a distant place in the house, so I saw him in
the face of Qataadah. Whenever I saw him
[in the past], his face as if had oil on it.

رجل يف أقىص ادلار ،قال :فأبرصته يف وجه
قتادة ،قال :وكنت إذا رأيته كأن ىلع وجهه

 .262احلديث:

ادلهان

**

262. Hadith:

عن أيب َ
العالء بن ُعمري -ريض اهلل عنه ،-قالُ :
كنت
ْ
عند قَتادة بن ِملْحان حني ُحِضَّ ،
فمر رجل يف أقىص
ِ
ْ
ْ ُْ
ُ
َّ
رصته يف وج ِه قتادة ،قال :وكنت إذا
ادلار ،قال :فأب
َّ
ْ
ُ
وجهه ر
ادلهان ،قال« :واكن رسول اهلل -
رأيته كأن ىلع ِ
ْ
صىل اهلل عليه وسلمَ -م َسح ىلع وج ِهه».
درجة احلديث :صحيح.

Abu al-`Alaa ibn `Umayr, may Allah be pleased with
him, reported: "I was with Qataadah ibn Milhaan when
he was in the throes of death. A man passed in a distant
place in the house, so I saw him in the face of
Qataadah. Whenever I saw him [in the past], his face
as if had oil on it. The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, had wiped over his
face".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ْ
اكن أبو العالء بن ُ
عمري عند قتادة بن ِملحان -ريض Abu al-`Alaa ibn `Umayr was in the presence of
**

Qataadah ibn Milhaan, may Allah be pleased with him,
اهلل عنه -حني جاءه املوت ،فمر رجل يف ماكن بعيد when death came upon him. A man passed in a distant
من ادلار ،فرآه أبو العالء يف وجه قتادة ،فاكن وجهه place in the house, so Abu al-`Alaa saw him in the face
of Qataadah, for his face was like a mirror. Whenever
اكملرآة ،واكن إذا رآه كأن وجهه قد ُطَل بادلهن
he saw him [in the past], his face was as if it was coated
لصفائه وملعانه وإرشاقه ،وذلك ألن رسول اهلل -صىل with oil, because it was clear, bright, and shiny. The
اهلل عليه وسلم -مسح ىلع وجه قتادة ،فمن ذلك Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, had wiped over the face of Qataadah.
حصل هل هذا الصفاء واإلرشاق بربكة مسح انليب Hence, he earned such brightness and shininess -
because of the blessing of the Prophet's, may Allah's
صىل اهلل عليه وسلم -ىلع وجهه.
peace and blessings be upon him, wiping over his face.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ
ََ َ ُ ُ
َْ َ
ان ب ُّ ُ
الرس ِل َواألن ِبيا ِء >> عالمات انلُُّب َُّوةِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليم ِ
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :أبو العالء بن عمري -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• ُح ِِض  :نزل به املوت.
ادلهان  :مجع ُد ْهن  ,وهو ما يُدهن بهْ ،
• ر
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-.
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املصادر واملراجع:
-مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .انلهاية يف

غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نِّش :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- .رشح سنن
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنِّش  -دار آل بروم
النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب
للنِّش 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.

الرقم املوحد)10958( :
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How can I feel pleasure when the one
(angel) in charge of the Trumpet is holding
it to his lips and his forehead is leaning
forward, waiting to be given permission to
blow?

كيف أنعم وقد اتلقم صاحب القرن القرن

وحىن جبهته وأصىغ سمعه ينتظر أن يؤمر أن
ينفخ فينفخ

**

263. Hadith:

: احلديث.263

 قال: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ َْ
وقد
ِ  «كيف أنع ُم:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ
َ ُ
ََْ
َ ْ َ
َ لق ْر َن
وح َىن َجبهتَه وأصَغ
صاحب الق ْر ِن ا
اتلق َم
َ َُْ ْ َ ُ ْ ُ
ُ
َ
:ؤم َر أن ينفخ فينفخ» قال املسلمون
سمعه ينتظر أن ي
َ
ُ
ُ  حسبُنا: «قولوا:رسول اهلل؟ قال
اهلل
فكيف نقول يا
َّ ُ َ َ ْ
توَّكنا ىلع اهلل ر
:ربنا» وربما قال سفيان
ونِعم الوكيل
ِ
َّ
.ىلع اهلل توَّكنا

Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, said: "How can I feel
pleasure when the one (angel) in charge of the Trumpet
is holding it to his lips and his forehead is leaning
forward, waiting to be given permission to blow?" The
Muslims said: "So, what should we say, O Messenger
of Allah?" He said: "Say: Hasbuna Allahu wa Ni‘ma alWakeel. Tawakkalnaa ‘Alaa Allahi Rabbinaa." (Allah is
sufficient for us, and He is the best Disposer of affairs.
We relied upon Allah, our Lord.) Sufiaan, one of the
narrators of this Hadith, might have added this
statement: ‘Alaa Allahi Tawakkalnaa. (We relied upon
Allah.)
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, informs us in this Hadith that he cannot enjoy
happiness and bliss in this world while the Last Day is
approaching fast and the angel in charge of the
Trumpet, Israafeel, has placed it right before his mouth
and leaned his head, waiting for the command to blow
it. When the Trumpet is blown, all those in the heavens
and on earth will fall dead and the Day of Judgment will
start. Apparently concerned about the imminence of
this Day, the Companions, may Allah be pleased with
them, asked: "So, what should we say, O Messenger of
Allah?" He replied: "Say: Hasbunaa Allahu wa Ni‘ma alWakeel, Tawakkalnaa ‘alaa Allahi Rabbinnaa. (Allah is
sufficient for us and He is the best Disposer of affairs.
We relied upon Allah, our Lord.)

**

: يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- يقول انليب
ُ  وقد،كيف أفرح وأسعد يف ادلنيا وأتلذ بها
قرب أمر
َ
َّ
 قد-وهو إرسافيل-  وامللك املوَّك بالصور،الساعة
 وأمال رأسه وأنصت متهيئًا ألن يؤمر،وضع فاه عليه
 حىت يصعق من يف،بانلفخ يف الصور فينفخ فيه

- السموات واألرض وتقوم الساعة؟ فكأن هذا األمر

 قد ثقل وعظم ىلع أصحاب-وهو قرب قيام الساعة
ُ
 فماذا نقول: فقالوا،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ
:-صىل اهلل عليه وسلم- يا رسول اهلل؟ فقال هلم
َّ ُ َ َ ْ ُ
توَّكنا ىلع اهلل ر
»ربنا
 حسبُنا اهلل ونِعم الوكيل:«قولوا
ِ
، وهو كفيلنا ونعم الكفيل هو، اهلل اكفينا: قولوا:أي
-.سبحانه- وقد توَّكنا عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ َ َ ُ َ
َ ََ ُ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> ِصفات
ِ >>  عقيدة:اتلصنيف
ِاإليمان ب
. رواه الرتمذي وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلدري:اتلخريج

. سنن الرتمذي:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• أنعم  :أفرح وأسعد.

• اتلقم  :وضع فمه عليه.
• القرن  :الصور.
• حىن  :أمال.

• اجلبهة  :ما بني احلاجبني ومقدم الرأس موضع السجود من الوجه.
• أصَغ  :أنصت واستمع.
• حسبنا  :اكفينا.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من اقرتاب الساعة ,واحلث ىلع االستعداد هلا.
 .2اإليمان بانلفخ يف الصور.
َ
َّ
 .3إرسافيل هو امللك املوَّك بانلفخ يف الصور.
 .4اتلوَّك ىلع اهلل -تعاىل -يف لك األمور.
 .5استحباب قول ادلاعء املذكور.
 .6شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.
املصادر واملراجع:
-مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .سنن

الرتمذي ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن
عالن ،نِّش دار الكتاب العريب- .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب،
الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م- .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف
للنِّش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ،ملكتبة املعارف- .رشح العقيدة الواسطية ,حممد بن صالح بن حممد العثيمني ,خرج أحاديثه واعتىن به:
سعد بن فواز الصميل ,دار ابن اجلوزي للنِّش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :السادسة 1421 ،ه- .تطريز رياض الصاحلني ,فيصل بن عبد
العزيز بن فيصل ابن محد املبارك انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنِّش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل1423 ،
 ـه 2002 -م -انلهاية يف غريب احلديث واألثر ,جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري  ,انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م,
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع
الِّشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النِّش ,1987 – 1407 :رقم الطبعة.14 :

الرقم املوحد)10545( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"There is no god but Allah. Woe to the
Arabs from an impending evil. Today, an
aperture has been made in the wall of Gog
and Magog, like this," making a circle with
his thumb and index fingers. So I said: "O
Messenger of Allah, shall we perish while
there are pious people among us?" He said:
"Yes, when wickedness is rampant".

، ويل للعرب من رش قد اقرتب،ال هلإ إال اهلل

،فتح ايلوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه
 يا: فقلت،وحلق بأصبعيه اإلبهام واليت تليها

، نعم: أنهلك وفينا الصاحلون؟ قال،رسول اهلل
إذا كرث اخلبث

**

264. Hadith:

: احلديث.264

َّ
-  أن انليب-ريض اهلل عنها- عن زينب بنت جحش
َ
 «ال هلإ: يقول، دخل عليها ف ِز ًاع-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ََْ
ٍّ َ  َويْ ٌل لِلْ َع َرب ِم ْن،إال اهلل
 ف ِت َح ايلوم من،رتب
رش قد اق
ِ
ُ َّ
َ
َ وج
َ َر ْدمِ يَأ ْ ُج
ُ وم
ُ
 وحلق بأصبعيه،»أجوج مثل هذه
ُ َْ
َ
 أنه ِلك وفينا، يا رسول اهلل: فقلت،اإلبهامِ واليت ت ِليها
ُ
َّ
َ ُ  إ َذا َك، «نعم:احلُون؟ قال
.»رث اخلَبَث
ِ الص
ِ

Zainab bint Jahsh, may Allah be pleased with her,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, came to her in an alarmed state,
saying: "There is no god but Allah. Woe to the Arabs
from an impending evil. Today, an aperture has been
made in the wall of Gog and Magog, like this," making
a circle with his thumb and index fingers. So I said: "O
Messenger of Allah, shall we perish while there are
pious people among us?" He said, "Yes, when
wickedness is rampant".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Mother of the believers Zaynab bint Jahsh, may Allah
be pleased with her, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, came to her
red-faced, saying: "There is no god but Allah,"
confirming the Oneness of Allah and soothing the
hearts. Then he warned Arabs: "Woe to Arabs from an
impending evil." He explained this evil to be a small
aperture in the wall of Gog and Magog as large as the
size of a circle made with the thumb and index fingers.
Zaynab said: "O Messenger of Allah, shall we perish
while there are pious people among us?" He said that
the righteous will not perish; rather, they will be saved.
However, when wickedness becomes widespread, the
pious will perish. For if wicked deeds spread in a
community of Muslims and they do not forbid them, they
expose themselves to the danger of destruction.

-ريض اهلل عنها-عن أم املؤمنني زينب بنت جحش

 دخل عليها حممرا-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
 "ال هلإ إال اهلل" تثبيتا للتوحيد وتطمينا:وجهه يقول
َّ
 "ويل للعرب من رش: ثم حذر العرب فقال.للقلوب
 ثم بني أن هذا الِّش هو أنه قد فتحت،"قد اقرتب

 بقدر احللقة،فتحة صغرية من سد يأجوج ومأجوج

 "يا: قالت زينب.بني األصبعني السبابة واإلبهام
 فأخرب أن،" أنهلك وفينا الصاحلون؟،رسول اهلل
 وإنما هو سالم ناج؛ لكن إذا كرث،الصالح ال يهلك

 فإذا كرثت األعمال اخلبيثة،اخلبث هلك الصاحلون

 فإنهم،السيئة يف املجتمع ولو اكنوا مسلمني ولم تنكر

.قد عرضوا أنفسهم للهالك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  زينب بنت جحش:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

َ
ُ
َ
• ف ِز ًاع  :الف َزع :هو اذلعر واخلوف.
َ َّ
هل ِإال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.
• ال ِإ
ٌ
َ َّ
ُ
• َويْل  :الويل :احلزن واهلالك واملشقة.
ْ
• لِل َع َر ِب  :هم خالف العجم ،واألعراب ساكن ابلوادي خالف احلارضة.
َْ
الردم  :هو السد اذلي بناه ذو القرنني بِ ِق َطع احلديد.
•
َْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
• يأجوج ومأجوج  :أقوام يظهرون آخر الزمان ويفسدون يف األرض ،ويكون ظهورهم من عالمات قرب يوم القيامة.
َّ ُ
َ
• وحلق بأصبُعيه اإلبهامِ واليت ت ِليها  :أي :جعل السبابة يف أصل اإلبهام وضمها.
ُ
• اخلَبَث  :الزىن خاصة ،أو :الفسوق والفجور.

فوائد احلديث:
 .1الفزع ال يشغل قلب املؤمن عن ذكر اهلل عند اخلوف؛ ألنه بذكر اهلل تطمنئ القلوب.
 .2خروج يأجوج ومأجوج رش.
 .3احلث ىلع إنكار املعايص ومنع وقوعها.
 .4حيصل اهلالك العام بسبب كرثة املعايص وانتشارها وإن كرث الصاحلون.
 .5املصائب تعم انلاس مجيعا صاحلني وفاسدين ،ولكنهم يُبعثون ىلع نياتهم.
 .6بيان شؤم املعايص.
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 .رشح
رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض1426 ،ه .شهادة أن ال هلإ إال اهلل ،لصالح السندي ،ط ،1دار ابليان ،القاهرة1435 ،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،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3145( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
ُ َْ
ال تبكوا ىلع أ يِخ بعد ايلوم

Do not weep for my brother after this day.
**

265. Hadith:

: احلديث.265

 أن انليب:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن جعفر

Abdullah ibn Ja`far, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, gave the family of Ja`far a
three-days respite. He then came to them and said: "Do
not weep for my brother after this day." He then said:
"Call for me the children of my brother." We were
brought over to him as if we were (bereft) chicks. Then
he said: "Call for me a barber." He then ordered him to
shave our heads.

 ثم، أمهل آل جعفر ثالثا-صىل اهلل عليه وسلم: «ال تبكوا ىلع أيخ بعد ايلوم» ثم قال: فقال،أتاهم
ٌ ْ
:«ادعوا يل بين أيخ» فيجء بنا كأننا أف ُرخ فقال
.» فحلق رؤوسنا،«ادعوا يل احلالق» فأمره

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Meaning of the Hadith: The Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, gave the family of Ja`far ibn
Abu Taalib three days as respite after his martyrdom in
the battle of Mu'tah. The Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, wanted his family to feel
better during these three days and get over some of the
sadness and grief they were experiencing. He then said
to them: “Do not weep for my brother after this day”. He
forbade them from crying after three days had passed,
so that the first shock and the sad times would not
remain for long. The prohibition here is not a strict one,
because it is permissible to weep for the dead even
beyond the three days as long as weeping does not
involve any forbidden act. He then said: “Call my
brother’s sons for me.” They were Muhammad,
‘Abdullah, and ‘Awf - children of Ja`far. Abdullah said:
"We were then brought to the Messenger of Allah as if
we were little chicks" referring to the miserable state
they were in due to their father’s death. The Messenger
of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
asked for a barber and ordered him to shave their
heads. The reason why the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, ordered for
their heads to be shaved was that he saw their mother,
Asmaa' bint ‘Umays, may Allah be pleased with her, so
overwhelmed by the calamity of having her husband
killed in the cause of Allah, and thus she could not
brush her children's hair. He feared that their heads
would become dirty or infested with lice, so he ordered
for their heads to be shaved. Removing the hair was
good for the children and was a source of comfort for
the mother who was afflicted with something that made
her too busy to take care of her sons' hair. It should be
noted that it is not permissible for the Muslim to shave
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**

 أنه عندما استشهد جعفر بن أيب:معىن احلديث

صىل اهلل عليه-  أمهل انليب،طالب يف غزوة مؤتة
َ
َ
 أهله ثالثا من أجل أن تطيب نفوسهم-وسلم

: ثم قال هلم،ويذهب ما يف نفوسهم من احلزن واألىس
َ
ُ َ
"ال تبْكوا ىلع أ ِيخ بعد ايلوم" أي نهاهم عن ابلاكء
بعد ثالثة أيام؛ ألن الصدمة األوىل وزمن احلزن ال
 للتزنيه إلباحة ابلاكء: وانليه هنا.يطول وال يستمر

 «ادعوا: ثم قال.بعد ثالثة أيام ما لم يقرتن به حمرم
َ
،أيخ» وهم حممد وعبد اهلل وعوف أوالد جعفر
ِ يل ب ِين
ٌ ْ
َ
 "فيجء بِ َنا كأننا أف ُرخ" الف َرخ ودل:قال عبد اهلل
. وذلك ملا أصابهم من احلزن ىلع فقد وادلهم،الطائر
َّ
َ َ َ
حلق رؤوسنا" أي أن
 ف، فأمره. "ادعوا يل احلالق:قال
 أمر حبلق رؤوسهم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ
 ملا رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس،فحلقت

 عن ترجيل شعورهم بما أصابها من-ريض اهلل عنهاَ قتل زوجها يف سبيل اهلل فأشفق عليهم من
الو َسخ
 فإذا أزيل صار يف ذلك فائدة ومصلحة،والقمل

وراحة ألمهم اليت جاءها ما يشغلها عن العناية بشعر

، معلوم أن احللق عند املصيبة ال جيوز: تنبيه.أوالدها

صىل اهلل عليه-  (لعن الرسول:وقد جاء يف احلديث
َّ
َّ -وسلم
 اليت: واحلالقة.)الصالقة واحلَالقة والشاقة

 اليت تشق ثوبها: والشاقة،حتلق شعرها عند املصيبة

 اليت ترفع صوتها عند: والصالقة،عند املصيبة
 واحللق ألوالد جعفر ليس اعرتاضا ىلع،املصيبة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
موته ،ولكن املقصود من هذا احلَلق ألوالد جعفر one’s head due to the affliction of a calamity. It was
reported in a Hadith: "The Messenger, may Allah’s
بعد موته -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه -هو كون peace and blessings be upon him, cursed the woman
أمهم اكنت منشغلة عن العناية برؤوسهم ،فخيش أن who wails, shaves her head, or tears up her clothes
َ ْ
(when stricken by a calamity)." Heads of Ja`far's sons
يُصيبهم يشء من القمل فأمر حبلق رءوسهم -
were not shaved due to their father's death; rather, the
صلوات اهلل وسالمه وبراكته عليه ،-ولم يكن احللق Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
ً
did so because their mother was too busy to take care
تأثرا باملصيبة.
of their hair. Fearing that their heads would be louseinfested, the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, ordered their heads to be shaved. So, it
had nothing to do with the calamity.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ الكربى وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ ٌ
ُ
• أف ُرخ  :أوالد الطائر ،وشبرهوا بذلك ملا أصابهم من احلُزن ىلع فقدان وادلهم.

فوائد احلديث:
 .1جواز حلق مجيع شعر الرأس ،خاصة للصبيان.
 .2جواز حلق شعر الرأس يف غري حج وعمرة.
َ
َْ
ْ
ُ
 .3استحباب مواساة أهل امليت ،خاصة من استشهد يف سبيل اهلل ،وأن يدعوهم إىل فعل ما يتفاءل به إلزالة احلزن وتف ِريج الكرب.
َ
َ ر
اجليُوب ول ْط ِم اخلُدود ،وجواز احلداد عليه ملدة ثالثة أيام ،وال جيوز أكرث من ذلك لغري الزوجة.
 .4جواز ابلاكء ىلع امليت من غري فعل حمرم ،كشق ِ
 .5انليه عن ابلاكء ىلع امليت بعد ثالثة أيام ،إال أن انليه للتزنيه.
 .6احلث ىلع كفالة ايلتيم والرفق به.
 .7املؤمنون إخوة يف اهلل.
 .8مزنلة عبد اهلل بن جعفر عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ر
ك َرب.
 .9حتمل احلديث حال الصغر واتلحديث به يف ال ِ
 .10جواز تأخري اتلعزية إىل ايلوم اثلالث.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النِّش 1418 :ه1997 -م
ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة:
األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنِّش ،الطبعة  1426 :ـه عون املعبود رشح سنن أيب
داود ،تأيلف :حممد شمس احلق العظيم آبادي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهمسند 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 مشاكة
رشح
املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م
سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8910( :
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َ ُ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ى ُْ ََ َ ْ
ال ت ُزول قدما عب ٍد يوم ال يقيام ية حَّت يسأل عن
َ ْ ْ
َ َََ
َ ََْ
ُ ُ
َ ْ
ييم فعل فيي يه؟ َوعن
ييم أفناهُ؟ َوعن عيل يم يه ف
عم يره ي ف
َ ََْ َ ُ َ َ ْ ْ
ْ َْ َ ْ َ َ َُ
َ
جس يم يه
م ياِلي مين أين اكتسبه؟ َوفييم أنفقه؟ وعن ي
َ َْ
ييم أبَلهُ؟
ف

 .266احلديث:

Man's feet will not move from their place
on the Day of Resurrection before he is
asked about his life, in what did he let it
perish? About his knowledge, what did he
do with it? About his wealth, from where
?did he earn it, and on what did he spend it
?About his body, in what did he wear it out
**

266. Hadith:

َ َ ْ ََ
عن أيب بَ ْر َزة نضلة بن عبيد األسليم -ريض اهلل
ً
َُ ُ
وم الق َي َ
ول َق َد َما َعبْد يَ َ
ام ِة َح َّىت
عنه -مرفواع« :ال تز
ٍ
ِ
ْ
َ َ َ
َ
ي ُ ْسأَ َل َع ْن ُع ُمره ف َ َ ْ َ
يم ف َعل ِفي ِه؟
يم أفن ُاه؟ َوع ْن ِعل ِم ِه ِف
ِِ ِ
ْ َْ َ ْ َ
َ ََْ َ ُ َ َ
ُ
َ َ
ْ
َ
ْ
َ
اهل ِمن أين اكتسبه؟ و ِفيم أنفقه؟ وعن ِجس ِم ِه
َوع ْن م ِ ِ
َ َ َ
يم أبْال ُه؟».
ِف
درجة احلديث :صحيح.

Abu Barzah Nadlah ibn `Ubayd al-Aslami, may Allah be
pleased with him, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: ''Man's
feet will not move from their place on the Day of
Resurrection before he is asked about his life, in what
did he let it perish? About his knowledge, what did he
do with it? About his wealth, from where did he earn it,
and on what did he spend it? About his body, in what
?''did he wear it out
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ال تزول قدما عبد من موقفه للحساب إىل جنة أو One will not be able to leave the place where he stands
for reckoning on the Day of Resurrection, either to
نار حىت يسأل عن حياته فيم أفناها؟ يف طاعة أم Paradise or Hell, until he is asked a set of questions.
معصية؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ هل عمل بما علمه About his life: how did he live it? In obedience or
disobedience? About his knowledge: what did he do
أم ال؟ وعن ماهل من أين جاء به ؟ أ ِم ْن حالل أم حرام؟
with it? Did he act upon it or not? About his wealth: how
وفيم أنفقه؟ يف طاعة اهلل أم يف معصية اهلل؟ ويف did he earn it? From lawful or unlawful sources? And
?how did he spend it? On obeying or disobeying Allah
جسمه فيم أباله؟ يف طاعة اهلل أم يف معصيته.
And about his body: how did he use it? Did he use it in
?obeying Allah or disobeying Him
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وادلاريم.
َ َ ْ ََ
اتلخريج :أبو بَ ْر َزة نضلة بن عبيد األسليم -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تزول قدما عبد  :أي :ال تزول قدمه من موقفه للحساب إىل جنة أو نار.
• عمره  :حياته.

• أفناه  :أنىه وجوده.

• اكتسبه  :أي :من أين جاء به أمن حالل أم حرام.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اغتنام احلياة فيما يريض اهلل تعاىل.
 .2أن يتعلم اإلنسان العلم انلافع فيعمل به خالصا هلل تعاىل ،ويبلغه للناس ،فينتفع هو به وينفع غريه.
 .3نعم اهلل ىلع العباد كثرية ،وذللك سيسأهل اهلل عن انلعيم اذلي اكن فيه.
 .4حفظ اجلسم مما حرم اهلل ،وتسخريه لطاعة اهلل سبحانه.
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 .5العبد املؤمن يضع نعم اهلل فيما يريض اهلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عِّش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل  1418املعجم الوسيط ،نِّش :دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .سنن الرتمذي ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية،
 1395ـه1975 -م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نِّش :دار املغين للنِّش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه-
2000م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)4950( :
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Do not curse the wind. If you see what you
dislike thereof, then say: "O Allah, we ask
You for the good of this wind, the good of
what it contains, and the good of what it is
ordered to do. We seek refuge with You
from the evil of this wind, the evil of what it
contains, and the evil of what it is ordered
to do".

ال ت َ َس ُّبوا ِّ
الريح ،فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا:
َْ َُ َ
امهلل إنا نسألك مين خري هذه الريح ،وخري ما
ُ ْ
فيها ،وخري ما أم َيرت به ،ونعوذ بك من رش هذه
ُ َ ْ
الريح ،ورش ما فيها ،ورش ما أميرت به

 .267احلديث:

**

267. Hadith:

ُ
ً
َ
َ ْ
عن أ َ ُّ
ب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال ت ُس ُّبوا
ع
ك
بن
يب
ٍ
َ ْ َُ َ
الر َ
ر
يح ،فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا :امهلل إنا نسألك
ُ
ْ
ِمن خري هذه الريح ،وخري ما فيها ،وخري ما أ ِم َرت به،

Ubayy ibn Ka`b, may Allah be pleased with him,
reported the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "Do not curse the wind. If you see
what you dislike thereof, then say: 'O Allah, we ask You
ونعوذ بك من رش هذه الريح ،ورش ما فيها ،ورش ما for the good of this wind, the good of what it contains,
and the good of what it is ordered to do. We seek refuge
ُ َ ْ
.
»
به
ت
أ ِمر
with You from the evil of this wind, the evil of what it
contains, and the evil of what it is ordered to do"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ينىه صىل اهلل عليه وسلم عن سب الريح؛ ألنها The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
َ َ ُّ ٌ him, prohibited cursing the wind, because it is a
ٌّ
َ ُّ
خملوقة مأمورة من اهلل ،فسبها سب هلل ،وتسخط creature commanded by Allah the Almighty. So, cursing
لقضائه ،ثم أرشد صىل اهلل عليه وسلم إىل الرجوع إىل it will be as cursing Allah and showing discontent with
His Divine Decree. Then, the Prophet, may Allah's
خالقها بسؤاهل من خريها واالستعاذة به من رشها؛ ملا
peace and blessings be upon him, guided us to return
يف ذلك من العبودية هلل تعاىل ،وذلك هو حال أهل to its creator (Allah) by asking Him for its goodness and
seeking refuge in Him from its evil. This is an act of
اتلوحيد.
worshiping Allah the Almighty and the attitude of
monotheists in such a situation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتل ْوح ُ
يد َوأَن ْ َو ُ
اع ُه >> انليه عن ُّ
سب الريح.
اتلصنيف :عقيدة >> َُّ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
ُ
َ ْ
َ ُّ
ب ريض اهلل عنه.
اتلخريج :أيب بن كع ٍ
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد
**

معاين املفردات:

َْ
َْ
ََ ُ
كم َ َ
رض ٌر بسببها.
وال تل َعنُوها إذا حلِق
• ال تسبوا الريح  :ال تشتُموها
َ
َّ
ْ
َُّ
َ
• فإذا رأيتم ما تكرهون  :إذا تأذيتُم بيشء ِمن حرارتها أو بُ ُرودتها أو قوتها.
ُ ُ ٌ
وع إىل خالقها ُ
وم َدبررها بسؤاهل خريها ،ودفع رشها.
• فقولوا امهلل  ...إلخ  :هذا رج
ََْ
ُ
• من خري هذه الريح  :الريح نفسها فيها خري ورش؛ فقد تكون اعصفة تقلع األشجار ،وتهدم ادليار ،وت ِفيض ابلحار واألنهار ،وقد تكون هادئة
َّ ُ ْ
كس ُ
َُر
ب النشاط.
تربد اجلَو ،وت ِ
َّ
• وخري ما فيها  :ما حتمله؛ ألنها قد حتمل خريا ،كتلقيح اثلمار ،وقد حتمل راحئة طيبة الش رم ،وقد حتمل رشا ،كإزالة ِلقاح اثلمار ،وأمراض تِض
اإلنسان وابلهائم.
َ
ْ
َّ
• وخري ما أمرت به  :مثل إثارة السحاب ،وسوقِه إىل حيث شاء اهلل.
• ونعوذ بك  :نعتصم ونلجأ.
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• من رش هذه الريح  :رشها بنفسها ،كقلع األشجار ،ودفن الزروع ،وهدم ابليوت.

• ورش ما فيها  :ما حتمله من األشياء الضارة ،اكألنتان ،والقاذورات ،واألوبئة ،وغريها.

• ورش ما أمرت به  :اكإلهالك واتلدمري ،وتيبيس األرض من األمطار ،وغري ذلك فقد تؤمر بِّش حلكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها.

فوائد احلديث:

ب إىل خالقها ُ
الس ُّ
فريج ُع َّ
َ ْ ٌ ُ َ َّ ٌ َ ْ
وم َدبر ِرها.
 .1انليه عن سب الريح؛ ألنها خلق مدبرِ ،
 .2الرجوع إىل اهلل واالستعاذة به من رش ما خلق
 .3أن الريح تكون مأمورة باخلري ،وتكون مأمورة بالِّش
 .4اإلرشاد إىل الالكم انلافع إذا رأى اإلنسان ما يكره للسالمة من رشه.

 .5استحباب استعمال ادلاعء املذكور يف هذا احلديث إذا رأى من الريح ما يكره.

املصادر واملراجع:

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

مصطىف ابلايب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة
وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م - .امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م - .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن
صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)5976( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ً َْ
َ
َ ْ َ
ال تصح ُب املَلئكة ُرفقة فيها لكب أو ج َرس

Angels do not accompany a group of
travelers who have with them a dog or a
bell.
**

268. Hadith:

: احلديث.268

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace ً َ ْ ُ
َ  «ال تَ ْص:-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ح
ة
ق
ف
ر
املالئكة
ب
and blessings be upon him, said: ‘Angels do not
ٌ
.»فيها لكب أو َج َرس
accompany a group of travelers who have with them a
dog or a bell"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

If a group of people set out on a journey and they have  واكن يف، إذا خرج مجاعة يف سفر:معىن احلديث
a dog or a bell with them, the angels of mercy and
ٌ ََ
ُ
َّ
seeking forgiveness will not accompany them on their  فإن مالئكة الرمحة،صحبتهم لكب أو جرس
journey. That is because a dog is impure and a bell is .واالستغفار تمتنع من مصاحبتهم؛ ألن اللكب جنس
one of the musical instruments of Satan, so the
 فألنه مزمار الشيطان كما أخرب بذلك،وأما اجلرس
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
informed us. Some scholars have restricted the  وقيده بعض العلماء باجلرس.-صىل اهلل عليه وسلمَّ اذلي يعلق ىلع ادلواب؛ ألنه إذا ُعلرق ىلع
prohibition to the bell that is hung on animals' necks, as ادلواب
it produces a melodious sound that attracts the people
َّ
َّ
َّ
and gives them pleasure on hearing it. For this reason, يكون هل رنة معينة جتلب النشوى والطرب واتلمتع
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  (مزامري:-صىل اهلل عليه وسلم- بصوته وذللك سماه
him, called the bell the musical instrument of Satan. As
ُ  وأما ما يكون يف. )الشيطان
المنَ ِبهات من السااعت
for the alarm sound in watches, clocks, and the like,
َّ َ ُ
they are not included in this prohibition, because they وشبهها فال يدخل يف انليه؛ ألنه ال يعلق ىلع ابلهائم
are not hung round animals’ necks and are only made وإنما هو مؤقت بوقت معني للتنبيه وكذلك ما
to ring at specific times. The same applies to doorbells
that are used for seeking permission to enter a house;  فإن بعض األبواب،يكون عند األبواب يستأذن به
ً يكون عندها جرس الستئذان هذا
there is no problem with these bells and they are not أيضا ال بأس به
prohibited, because they are not hung round animals’
necks or anything that is like an animal, and there is no وال يدخل يف انليه؛ ألنه ليس معلقا ىلع بهيمة
َّ وشبهها وال حيصل به
pleasure in hearing them, which is why the Prophet, الطرب اذلي يكون مما نىه
may Allah's peace and blessings be upon him,
 جاء:  تنبيه.-صىل اهلل عليه وسلم- عنه الرسول
prohibited them. [Kashf Al-mushkil min Ahadih Assaheehayn (3/564), Sharh An-Nawawi `ala Muslim  "األجراس املستعملة يف:يف فتاوى اللجنة ادلائمة
(14/95), Sharh Riyad As- Saliheen, by Ibn `Uthaymeen ابليوت واملدارس وحنوها جائزة ما لم تشتمل ىلع
6/431-432] Note: It is mentioned in the Fatawa of the
Standing Committee: "Bells used in houses, schools,  أو هلا صوت، كشبهها بنواقيس انلصارى،حمرم
and the like, are permissible, provided that they do not
". فإنها حينئذ تكون حمرمة ذللك،اكملوسيىق
involve a prohibited matter, such as being similar to the
bells of the Christians or they produce a musical
sound."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تَ ْص َ
ح ُ
ب  :ال ترافق املالئكة غري احلفظة ،وهم مالئكة الرمحة واالستغفار واحلفظ.
َْ
ْ
• ُرفقة ُ :صحبَة.
• فيها لكب  :معهم لكب
ْ
• َج َر ٌس  :اذلي يُعلق ىلع ادلواب فيُح ِدث صوتا إذا حتركت.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن اقتناء الالكب واستصحابها.
ْ
ُ
 .2حتريم تعليق األجراس وما شابهها مما حيدث ِمثل صوتها ،حىت ال تفوت بركة حضور املالئكة ،وخاصة تعليقها ىلع وسائل الركوب يف السفر.
َُْ
ُّ ْ َ
الرفقة اليت فيها لكب أو َج َرس.
 .3املالئكة تنفر من
 .4فيه أن املعصية وإن اكنت من أحدهم ،فإن احلِرمان ي َ ْش َمل مجيع ُّ
الرفقة.
ر
 .5املالئكة اذلين يمتنعون عن املرافقة هم مالئكة الرمحة ،أما احلفظة فهم ال يفارقون ال ِعبَاد يف ِحلهم وتِ ْر َحاهلم.
ََ
 .6اجل َ َرس فيه تش ُّبه بناقوس انلصارى.
 .7حتريم الغناء؛ ألنه مزمار الشيطان.
 .8ىلع املسلم أن حيرص ىلع صحبة املالئكة ويبتعد عن لك ما من شأنه إبعاد املالئكة عنه.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النِّش 1418 :ه1997 -م
العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه كشف
املشلك من حديث الصحيحني ،تأيلف :مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن -
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنِّش ،الطبعة  1426 :ـه املنهاج رشح صحيح مسلم،
الرياض
تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه

الرقم املوحد)8951( :
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ْ َ ََْ َ َ َْ َُْ ُُْ َ ْ َََُْ َ ى
 فإين قتلته فإينه بيمْنيتل يك قبل أن،ال تقتله
ََُ َ َ َُ ْ َ ََْ َ َْ َ ََُُْ َ ى
ْنتل ي يه قبل أن يقول لكيمته اليت
 وإينك بيم ي،تقتله
َ
قال

Do not kill him, for if you kill him, he will
be in the same position of you before you
have killed him, and you will be in the same
position he had before saying the credo
which he had said.
**

269. Hadith:

: احلديث.269

ُ ْ قُل: قال-ريض اهلل عنه- عن املقداد بن األسود
ت
َ ََْ َ
ُ ت إ ْن لَق
يت
ِ ِ  أرأي:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ لرسول ا
ِ
ً ُ َ
ْ َ
َْ ََْ َ
َّح َدى يَ َدي
 فِضب ِإ، فاقتتلنا،الكفار
ن
م
ال
رج
ِ
ِ
ُ أَ ْسلَ ْمت: فقال، ُث َُّم َال َذ م رين بشجرة، َف َق َط َع َها،بالسيف
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ ُ ْ ََ
َ َْ ََْ
ُ
 «ال:هلل بعد أن قاهلا؟ فقال
ِ  أأقتله يا رسول ا،هلل
ِ
َُْْ
َ
ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ
ُ
ُ
َّ
 ثم قال، قطع ِإحدى يدي،هلل
ِ  يا رسول ا:تقتله» فقلت
ُ فَإ ْن َقتَلْتَ ُه فَإنَّه، «ال َت ْقتُلْ ُه:ذلك بعد ما َق َط َع َها؟! فقال
ِ
ِ
َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
زن ِتل ِه قبل أن يقول
ِ  و ِإنك ِبم،زن ِتلك قبل أن تقتله
ِ بِم
َ
َ
.»لك َمتَ ُه اليت قال
ِ

Al-Miqdaad ibn al-Aswad, may Allah be pleased with
him, reported: "I said to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him: 'What if I
meet a man from the unbelievers and we both fight. He
strikes one of my hands with the sword and cut it off.
Then he seeks refuge from me in a tree and says: "I
have submitted to Allah." O Messenger of Allah, shall I
kill him after he had said it? He said: 'Do not kill him.' I
further said: 'O Messenger of Allah, he cut off one of my
hands, and then he said this after he had cut it.'
Thereupon he said: 'Do not kill him, for if you kill him,
he will be in the same position of you before you have
killed him, and you will be in the same position he had
before saying the credo which he had said'''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
Al-Miqdaad ibn al-Aswad asked the Messenger of  رسول اهلل-ريض اهلل عنه- سأل املقداد بن األسود
**

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
saying: "O Messenger of Allah, tell me what if I meet a  إن، أخربين يا رسول اهلل: فقال،صىل اهلل عليه وسلم
ُ
polytheist and we both fight. The polytheist cuts off one  فِضبين بالسيف،لقيت رجال من املِّشكني فاقتتلنا
of my hands with the sword and then hides behind a
: ثم قال، ثم استرت مين بشجرة،فقطع إحدى يدي
tree saying: 'I testify that there is no deity worthy of
worship but Allah,' should I kill the polytheist after أشهد أن ال هلإ إال اهلل؛ أفقتله بعد أن قاهلا؟ فقال
saying his credo?" The Prophet, may Allah's peace and  فقال. ال تقتله:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, answered in the negative. AlMiqdaad added: "The polytheist cut off one of my hand,  ثم قال ذلك بعد ما قطعها؛، قطع إحدى يدي:املقداد
then he said his credo in order to evade killing?" The  ال تقتله؛ فإنك:ئلال يُقتل؟ فقال صىل اهلل عليه وسلم
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
إن قتلته بعد نطقه بذاك؛ فإنه بعد اإلتيان بها
said: "Do not kill him. If you kill him after saying his
credo, he will be in your position in the sense that his  وإنك بمزنتله،بمزنتلك من عصمة ادلم قبل أن تقتله
life is as protected as yours before killing him, and you
.يف إهدار ادلم قبل أن يقول لكمته اليت قاهلا
will be in his position in the sense that your life is not as
inviolable as his before saying his credo."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > األسماء واألحاكم > اإلسالم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  املقداد بن األسود:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أخربين: • أرأيت
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• الذ مين بشجرة  :اتلجأ إيلها واحتىم بها.

• بمزنتلك  :أي :معصوم ادلم حمكوم بإسالمه.

• بمزنتله  :أي :مباح ادلم بالقصاص لورثته ،ال أنك بمزنتله يف الكفر.
• مزنلة  :أي مرتبة.

فوائد احلديث:
 .1أن من صدر عنه ما يدل ىلع ادلخول يف اإلسالم من قول أو فعل حرم قتله ،وأن من قتله اعملا حبرمة ذلك لزمه القصاص.
 .2الاكفر احلريب حالل ادلم واملال حبكم اإلسالم.
 .3جيب ىلع املسلم أن يكون هواه تبعا للِّشع وليس للعصبية واالنتقام.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،للنووي ،نِّش :دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عِّش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،نِّش:
دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .املعجم الوسيط ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح ابلخاري،
نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4815( :
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ُ َ
ى
 وال بآبائ يكم،ال حتلفوا بيالط َو ياِغ

Do not swear by the Tawaaghi (false
deities) nor by your fathers.
**

270. Hadith:

: احلديث.270

‘Abd-ur-Rahman ibn Samurah, may Allah be pleased  قال: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد الرمحن بن سمرة
with him, reported that the Messenger of Allah, may
 «ال حتلفوا:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Do not
ُ
َّ ب
.» وال بآبَائِكم،الط َو ِاِغ
swear by the Tawaaghi (false deities) nor by your
ِ
fathers".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, prohibits swearing by the
names of idols. The noun Tawaaghi refers to the idols
that were worshiped in the pre-Islamic times. The name
Tawaaghi is derived from the term Tughyaan, which
means tyranny and transgression of limits. They were
called thus because the idols were the reason that
people exceeded the limits in their disbelief and in their
transgressions. In a Qur’anic verse, the base verb
Tagha is used to describe the flooding of water,
meaning that it overflowed and exceeded its limits.
Allah says: {Indeed, when the water (of Noah's flood)
overflowed beyond its limits, We carried you in the
floating (Ark).} [Surat-ul-Haaqqah: 11] In the preIslamic times, the Arabs used to swear by their idols
and by their fathers, so they were prohibited, as
indicated in this Hadith. In another narration in Sunan
Abu Daawood and other books, Abu Hurayrah, may
Allah be pleased with him, reported that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
"Do not swear by your fathers or your mothers or by the
rivals." Rivals (Andad), here, means their idols that
they considered to be rivals to Allah by worshiping them
and swearing by their names. An example is their
saying: "Wal-Laati wal-‘Uzza;" meaning: I swear by the
two idols Al-Laat and Al-‘Uzza. In a third narration by
Al-Bukhari and Muslim, ‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah
be pleased with him, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Verily,
Allah prohibits you from swearing by your fathers.
Whoever has to take an oath should swear by Allah or
keep silent." The Prophet's words: "by your fathers"
also means do not swear by your brothers, or your
grandfathers, or your leaders. However, he specifically
mentioned the fathers because that was the common
practice of the Arabs at that time. "Whoever has to take
an oath should swear by Allah or keep silent" means
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 يف-صىل اهلل عليه وسلم- يف هذا احلديث ينىه انليب
َّ ،الط َو ِاِغ
َّ هذا احلديث عن احلَلف ب
 يه:واِغ
ِ والط
ِ
ُ
 وسميت بذلك؛،األصنام اليت اكنت تعبد يف اجلاهلية
َّ
ألنها سبب طغيانهم وكفرهم وَّك ما جاوز احلد يف
ر
 فقد طَغ فالطغيان املجاوزة للحد، تعظيم أو غريه

 (ملا طغا املاء محلناكم يف:-تعاىل- ومنه قوهل
َّ
 واكنت العرب يف جاهليتهم،اجلارية) أي جاوز احلد
 كما يف،حيلفون بآهلتهم وبآبائهم فنهوا عن ذلك

 ويف سنن أيب داود وغريه عن أيب هريرة،حديث ابلاب

 (ال حتلفوا بآبائكم: مرفواع-ريض اهلل عنه: املثل واملراد به هنا:وأمهاتكم وال باألنداد) وانلرد
أصنامهم وأوثانهم اليت جعلوها هلل تعاىل أمثاال

 "والالت:لعبادتهم إياها وحلفهم بها حنو قوهلم
 ويف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن،"والعزى

صىل اهلل عليه-  عن انليب-ريض اهلل عنهما- عمر

 من، (أال إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم:-وسلم
ْ
ْ
 "وال: قوهل.)اكن حالفا فليَح ِلف باهلل أو َيلص ُمت
ُ بآبَائ
كم" يعين وال بإخوانكم وال بأجدادكم وال
ِ
 لكن خص اآلباء باذلكر؛ ألن هذا هو،برؤسائكم
ْ
 فليَح ِلف باهلل أو، "من اكن حالفا: املعتاد عندهم
ْ
 أما، إما يلحلف باهلل أو ال حيلف:يلَص ُمت" واملعىن
:-رمحهم اهلل-  قال العلماء. أن حيلف بغري اهلل فال

احلكمة يف انليه عن احللف بغري اهلل تعاىل أن

احللف يقتيض تعظيم املحلوف به وحقيقة العظمة

.خمتصة باهلل تعاىل فال يضايه به غريه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
that he either swears by Allah or does not swear at all.
To swear by other than Allah is strictly forbidden. The
scholars, may Allah have mercy upon them, said that
the wisdom behind the prohibition of swearing by other
than Allah is that swearing by an entity implies
glorification of that entity and to aggrandize him. True
glorification is only for Allah, so no one and nothing
should be glorified or aggrandized in this manner.
[Sharh Muslim by An-Nawawi, 11: 105,108] [Subul asSalaam, 2: 545] [Sharh Riyaadh-us-Saaliheen by Ibn
]‘Uthaymeen, 6: 453
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ ْ ُ َّ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ
اتلخريج :عبد الرمح ِن بن سمرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ُ َ ُْ َ ُ
َّ
• َّ
ْ َ َُُ ْ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َ
َُْ َ
يث« :هذهِ َط َ ُ َ ْ
اغيَ ٍةَ ِ ،
يت»  .وجيوز أن
ويه األصنام .و ِمنه احل ِد
الط َو ِ
اغية دو ٍس» ،أي :صنمهم َومعبودهمَ .ور ِوي يف غري مسلم« :بِالط َو ِ
ِ
ِ
اِغ  :مجع ط ِ
اغ ِ
َ ْ
َّ
يكون املراد َّ
واِغ من طَغ يف الكفر وجاوز القدر يف الِّش ،وهم عظماؤهم ورؤساؤهم.
بالط ِ
َّ ُ
َّ
ُ
اغوت َ :و ُه َو الشيْ َطان َو َّ
الصنَ ُم ،ويطلق ىلع لك باطل.
• الط

فوائد احلديث:
 .1حتريم احللف بالطواغيت ،واآلباء والرؤساء واألصنام ،وما شابهها من لك باطل ،وهو كفر إن قصد تعظيمها ،ال سيما إذا اكنت مما يقدس،
َ

ويعبد من دون اهلل.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش   1407ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن
احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن
للنِّش ،الطبعة  1426 :ـه سبل السالم ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه

الرقم املوحد)8959( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ََْ
ُ
ال تدخل املَلئكة بيتا فيه لكب وال صورة

Angels do not enter a house in which there
is a dog or an image.
**

271. Hadith:

: احلديث.271

صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب طلحة
ْ
 «ال تدخل املالئكة بَيتَا فيه: قال-اهلل عليه وسلم

Abu Talhah, may Allah be pleased with him, narrated
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The angels do not enter
a house in which there is a dog or an image." Ibn ‘Umar,
may Allah be pleased with them, reported: "Jibreel
(Gabriel) promised to visit the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, but he was
late, and this was so difficult upon the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him.
When he came out of his house, Jibreel met him. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, asked him about the reason of delay, and
he replied: "We do not enter a house in which there is
a dog or an image." ‘A’ishah, may Allah be pleased with
her, narrated that Jibreel promised the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, to
come at a specific time. That time came, but Jibreel did
not visit him. There was a staff in the hand of the
Messenger of Allah. He threw it from his hand and said:
"Allah never breaks His Promise, nor do His
messengers." Then he noticed a puppy under his bed
and said: "O ‘A’ishah, when did this dog enter?" She
said: "By Allah, I do not know." He then commanded
that it should be taken outside. As soon as they had
taken the dog out, Jibreel came, and the Messenger of
Allah said to him: "You promised to visit me. I waited for
you, but you did not come." Thereupon, Jibreel said:
"The dog kept me from coming in. We do not enter a
house in which there is a dog or an image".

،-ريض اهلل عنهما-  عن ابن عمر.»لكب وال ُصورة

 جربيل-صىل اهلل عليه وسلم-  وعد رسول اهلل:قال
َ َ ُ
َّ ْ
صىل-  ف َراث عليه حىت اشتَد ىلع رسول اهلل،أن يَأ ِتيَه
َ َ َ
ُ ََ
، فخرج فل ِقيَه جربيل فشاك إيله-اهلل عليه وسلم
ْ
ُ َْ
 عن. إنا ال ندخل بَيتَا فيه لكب وال ُصورة:فقال

-  واعد رسول اهلل: قالت،-ريض اهلل عنها- اعئشة

 يف ساعة، جربيل عليه السالم-صىل اهلل عليه وسلم
 واكن: فجاءت تلك الساعة ولم يَأتِ ِه! قالت،أن يأتيه
َ
ُ ُْ
 «ما ُي ِلف اهلل: ف َط َر َحها من يَ ِدهِ وهو يقول،ِبيَ ِده عصا
َ اتل َف
َ َو ْع َد ُه وال ُر ُسلُ ُه» ثم
 فإذا َج ْر ُو لكب حتت،ت
 واهلل: «مىت دخل هذا اللكب؟» فقلت: فقال.رسيره
ُ ْما َد َري
عليه-  فجاءه جربيل، فأمر به فأخرج،ت به

:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل-السالم
َ
َ «
َ  َف،وع ْدتَين
ُ جلَ ْس
 َمنَ َع ِين:ت لك ولم تأتِين» فقال
ِ
ْ ُ َْ
 إنا ال ندخل بَيتَا فيه لكب،اللكب اذلي اكن يف بيتك
.وال صورة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Angels are creatures that are pure, noble, and
honorable chosen servants of Allah. They do not enter
houses in which there is a dog or an image of a human
being or an animal, which are essentially impermissible
to keep. Some dogs are permissible to own, such as
dogs used for hunting, farming, and guarding the herds
of sheep and cattle. Some images are considered an
exception from the prohibition, like, for instance, that
which is not respected, like those imprinted on a
bedding or pillow, so as such they do not prevent the
angels from entering on account of them. Shaykh Ibn
‘Uthaymeen, may Allah have mercy upon him, said: "If
the image is not respected, such as those imprinted on
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 أن املالئكة وهم خملوقات طاهرة:معىن احلديث
ْ ُ
ْ ك َر ُمون
 يمتنعون عن دخول،أص ِفياء
 وعباد م،رشيفة
 أو صورة إلنسان أو حيوان مما حيرم،بيت فيه لكب
 فأما ما ليس حبرام من،اقتناؤه من الالكب والصور
ُ
لكب الصيد والزرع واملاشية والصورة اليت تمتهن يف
البساط والوسادة وغريهما فال يمتنع دخول

-رمحه اهلل-  قال الشيخ ابن عثيمني.املالئكة بسببه

 فأكرث،  إذا اكنت الصورة ممتهنة يف فراش أو وسادة:

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
العلماء ىلع أنها جائزة ،وىلع هذا فال تمتنع املالئكة a pillow or rug, then the majority of the scholars hold
the opinion that it is permissible. Based upon this, the
من دخول املاكن.
angels do not refrain from entering the place because
of it." [Fath-ul-Baari, 10: 385, Tuhfat-ul-Ahwadhi, 8: 72,
]Liqaa-ul-Baab-ul-Maftooh no. 85
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :حديث أيب طلحة متفق عليه .حديث ابن عمر رواه ابلخاري .حديث اعئشة رواه مسلم.

اتلخريج :أبو طلحة األنصاري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املالئكة  :أي :مالئكة الرمحة ال مطلق املالئكة؛ الن احلفظة ال يفارقون بسبب ذلك.
َ
َّ
ْ َّ
• اشتَد عليه  :وجد ِشدة من تأخره لطول انتظاره ،أو ما حلقه من ه ٍّم من عدم جميئه.
َ َ
َ
• شاك  :اعتبَه ىلع تأخره.
ُُ
• ُر ُسله  :املراد بهم هنا :املالئكة.
• َج ْرو  :ودل اللكب.
• َجلَ ْس ُ
ت لك  :انتظرك.

فوائد احلديث:
 .1حتريم اقتناء اللكب إال لكب صيد أو ماشية أو زرع.
َُْ
 .2أن اختاذ الصور من األمور اخلبيثة اليت تنفر منها املالئكة ،ويكون وجودها يف املاكن سبب حلرمان الرمحة ،ومثل ذلك اللكب.
 .3سبب عدم دخول املالئكة استناكرهم ملخالفة أمر اهلل -عز وجل ،-وملا يف اللكب من راحئة كريهة وجناسة.
َّ
 .4املالئكة اذلين يمتنعون عن ادلخول هم مالئكة الرمحة ،أما احلفظة فهم ال يفارقون العباد ،وكذلك مالئكة العذاب إذا حل ال يمتنعون،
َّ
وكذلك ملك املوت إذا حل األجل.

 .5حتريم تعليق صور ذوات األرواح ىلع اجلدران ،وهذا مما ابتَل به أهل هذا الزمان.

 .6استناكر املالئكة ملخالفة أمر اهلل -تعاىل-.

 .7وجوب الوفاء بالوعد.

 .8فيه جواز إخالف الوعد لعذر رشيع.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النِّش 1418 :ه1997 -م
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 :األوىل 1422 ،ـهفتح ابلاري رشح صحيح
ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت  1379 ،ـه حتفة األحوذي
بِّشح جامع الرتمذي ،تأيلف :حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت لقاء ابلاب املفتوح ،تأيلف:
حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.

الرقم املوحد)8950( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Hellfire will keep on saying: Are there
anymore (to come), until the Lord of Honor
puts His Foot therein. It will then say: I had
enough! I had enough! [I swear] by Your
Honor, and its sides will come together and
it will retreat.

ال تزال جهنم تقول :هل من مزيد ،حَّت يضع

رب العزة فيها قدمه ،فتقول :قط قط وعزتك،
ويزوى بعضها إىل بعض

 .272احلديث:

**

272. Hadith:

ً
ُ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال تزال
َّ
َ ُّ
يضع رب ال ِع َّز ِة فيها
جهن ُم تقول :هل ِمن َم ِزيد ،حىت
ُ
ََ
زوى ُ
فتقولَ :قط َقط وع َّزتكُ ،
وي َ
بعضها إىل
قد ُمه،
ٍ ٍ ِ ِ

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: “The Hellfire will keep on
saying: Are there anymore (to come), until the Lord of
Honor puts His Foot therein. It will then say: I had
enough! I had enough! [I swear] by Your Honor, and its
sides will come together and it will retreat”.

بعض».
ٍ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُيرب اهلل تعاىل أنه يقول جلهنم :هل امتألت؟ وذلك

اجلنة وانلاس أمجعني ،فهو
أنه وعدها أن سيملؤها من ِ

سبحانه يأمر بمن يأمر به إيلها ،ويلىق فيها ويه

تقول :هل من مزيد؟ أي :هل بيق يشء تزيدين؟ حىت

يضع رب العزة قدمه فيها ،فتقول :هذا يكفيين
ُ
ُ
وتقبض وجيمع بعضها إىل بعض .وال جيوز تأويل
َّ
صفة القدم إىل من قدمهم اهلل إىل انلار وال غري ذلك

من اتلأويالت ابلاطلة ،بل جيب إثبات القدم صفة

هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري

تكييف وال تمثيل.

Brief Explanation:
**

Allah the Almighty tells that He asks the Hellfire: “Have
you been filled?” because He promised that He will fill
it with both Jinn and Humans. Allah, Most Glorified, will
summon whom He wills to enter Hell. As they are
thrown therein, the Hellfire will ask Allah for more.
Hence, Allah will put His foot in it, so the Hellfire will say
that it has received enough and will contract. It is not
permissible to interpret “foot” here to mean those
people whom Allah put in the Hellfire. No other invalid
interpretation is allowed. It is, however, mandatory to
affirm the “foot” as an attribute of Allah the Almighty,
without altering its meaning, denying it, asking how, or
drawing similarities.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
ر َ ُ َ ُ
ر َ ُ
الصفات اثلُبُو ِتيَُّة
الصفات ِاإلل ِهيَُّة >>
اتلصنيف :عقيدة >>
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري

معاين املفردات:

َ َ
• قط قط  :يكفيين
• يُزوى ُ :جيمع ُ
ويقبض

فوائد احلديث:
 .1القدم صفة هلل تعاىل حقيقة ىلع ما يليق بعظمته.
 .2إثبات العزة هلل تعاىل
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن
حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض .إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد
اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه - .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م
القادر

الرقم املوحد)8312( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Do not pray facing graves and do not sit on
them.

ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلسوا عليها

 .273احلديث:

**

273. Hadith:

َ

َ
الغنَ ُّ
وي -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل Marthad Al-Ghanawi, may Allah be pleased with him,
عن َم ْرثد
ُّ
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
ُ
القبُ
وال
ور،
إىل
وا
اهلل عليه وسلم -أنه قال«:ال تصل
blessings be upon him, said: ’Do not pray facing graves
جت ِل ُسوا عليها».
and do not sit on them"’.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة إىل The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade praying towards graves in such a way that
القبور؛ بأن يكون القرب يف جهة املصَل ،وكذلك نيه the person praying is facing in the direction of a grave
عن اجللوس ىلع القرب ،ومن ذلك إهانتها بوضع القدم and he forbade sitting on them. This also includes
debasing them by putting one's feet on them or
عليها ،أو قضاء احلاجة عليها ،وَّك ذلك حمرم.
relieving oneself on them. All these things are unlawful.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََْ َ
الغنَ ُّ
وي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو مرثد
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

ْ
ُ
ْ
املق َربة يف جهة ُ
الم َص رَلَّ ،
َّ .1
وانليه يقتيض فساد املنيه عنه.
انليه عن الصالة إىل القبور ،بأن تكون
ر
 .2إغالق مجيع األبواب ُ
الموصلة للِّشك.
َّ ْ
َ
ُ
َّ
ْ
ألن فيه ً
نواع من ام ِتهان لصاحب الق ْرب.
انليه عن اجلُلوس ىلع القبور؛
.3
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
 .4اجلمع بني انليه عن الغلو بالقبور ،وعن ام ِتهانها؛ وذلك ألن الصالة إىل القرب تؤدي إىل تعظيم القرب والغلو فيه ،واجللوس يؤدي إىل ام ِتهانها،
ْ
ُ
ْ
فنىه اإلسالم عن الغلو فيها وعن ام ِتهانها ،ال إف َراط وال تفريط.
َ َ
 .5أن ُحرمة امليت ُ
المسلم باقية بعد موته ،ويؤيده قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-كرس عظم امليت ككرسه حيًا) .ويتفرع ىلع هذا :أن أوئلك
َ
اذلين ي ْمتَ ِهنُون املوىت بقطع أعضائهم بعد موتهم قد أخطئوا؛ ألن هذا نوع امتهان للميت ،وفيه تعذيب هل؛ وهلذا نص الفقهاء ىلع أنه حيرم قطع
عضو من امليت ولو أوىص به؛ ألنه ليس هل احلق يف اتلرصف يف نفسه.
ْ ً
َ
َّ
َ
 .6جواز االتكاء ىلع القرب وهذا غري اجللوس ،لكن إذا َعده انلاس عرفا ام ِتهانا فإنه ال ينبيغ االتكاء عليه؛ ألن العربة بالصورة ،وما دامت
َ
ْ ً
ُ
ُّ
الصورة تعد ام ِتهانا يف ُعرف انلاس ،فإنه وإن اكنت ُمباحة ينبيغ جتَنبها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10647( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Do not exaggerate in praising me as
Christians praised the son of Mary, for I am
only a slave. So, call me the slave of Allah
and His messenger.

ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم؛ إنما
 عبد اهلل ورسوِل: فقولوا،أنا عبد

: احلديث.274

**

274. Hadith:

`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,  سمعت: قال-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ُ
 «ال ت ْطروين كما: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
blessings be upon him, said: ''Do not exaggerate in
َْ
َ
praising me as Christians praised the son of Mary, for I  عبد: فقولوا،أطرت انلصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبده
am only a slave. So, call me the slave of Allah and His
.»اهلل ورسوهل
messenger".

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

ً

:املعىن اإلمجايل

Out of his concern for pristine monotheism and fear that  حرصا منه ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ً
his followers would lapse into associating partners with
Allah like previous nations, the Prophet, may Allah's  وخوفا ىلع أمته من الِّشك اذلي،-تعاىل- توحيد اهلل
َّ
peace and blessings be upon him, warned Muslims ، حذرها من الغلو فيه،وقعت فيه األمم السابقة
against exaggerating in praising him, as Christians did
- وجماوزة احلد يف مدحه مثل وصفه بأوصاف اهلل
concerning Jesus by giving him divine attributes and
calling him the son of God, thus falling into Shirk  كما غلت انلصارى يف، وأفعاهل اخلاصة به-تعاىل
(polytheism). In this respect, Allah says: {They have  فوقعت،-تعاىل- املسيح بوصفه باأللوهية وابلنوة هلل
certainly disbelieved who say, "Allah is the Messiah, the َّ
ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
ن
إ
وا
اذلين قال
ِ  {لقد كفر:يف الِّشك كما قال تعاىل
ِ
son of Mary" while the Messiah has said, "O Children
َ ْ يح ْاب ُن َم ْر َي َم َوقَ َال ال
َ َّ
َ
َ
ُ
ُ اَّلل ُه َو ال ْ َمس
of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord." سيح يا بين
م
ِ
ِ
ِ
Indeed, he who associates others with Allah – Allah has َّ ْ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ ُ َّ َ َ َّ َ َ ر
ْ َ َ ْ
رسا ِئيل اع ُب ُدوا اَّلل ريب وربكم إِنه من يِّشك باَّلل
ِإ
forbidden him Paradise, and his refuge is the Fire. And ِ ِ ِ
ْ
َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َ ْ َ َ
َلظالمني
there are not for the wrongdoers any helpers.} [Suratِ ِ ِ فقد حرم اَّلل علي ِه اجلنة ومأواه انلار وما ل
َ ْم ْن أَن
ul-Maa'idah: 72] The Prophet, may Allah's peace and  فقولوا عبد اهلل، «فإنما أنا عبده:صار} ثم قال
ِ
ٍ
blessings be upon him, then said: "for I am only a slave.
So, call me the slave of Allah and His messenger," i.e.  فصفوين بالعبودية والرسالة كما وصفين:ورسوهل» أي
describe me as the salve of Allah and the carrier of His  وال تتجاوزوا يب حدود العبودية، بذلك-تعاىل- اهلل
message, just as He, may He be exalted, described me.
Do not transgress the limits by raising me to a station ،إىل مقام األلوهية أو الربوبية كما فعلت انلصارى
of divinity or lordship as the Christians did with regard  أما األلوهية فإنها،فإن حق األنبياء العبودية والرسالة
to Jesus. Divinity is exclusive to Allah alone. Despite
 ومع هذا اتلحذير فقد وقع بعض،حق اهلل وحده
this warning, there are Muslims who committed what
the Messenger of Allah, may Allah's peace and صىل اهلل عليه- انلاس فيما حذر منه رسول اهلل
blessings be upon him, warned of, so beware of being
. فاحذر من أن تكون منهم، منه-وسلم
one of them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
َّ بن
ُ عمر
ُ
-ريض اهلل عنه- اخلطاب
:اتلخريج
**

. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
. جماوزة احلد يف املدح والكذب فيه: اإلطراء: • ت ْطروين
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
واإلرساف يف املدح ،وجماوزة احلد ،واملدح بابلاطل؛ ألن ذلك قد يفيض إىل الِّشك ،وإنزال العبد مزنلة الرب ،ووصفه
 .1اتلحذير من الغلو ِ
بصفاته.

 .2أن كفر انلصارى إنما اكن بسبب غلوهم يف املسيح والقديسني والقديسات من بعده ،وقوهلم يف عيىس إنه ابن اهلل ،حىت أدى بهم ذلك إىل
حتريف الكتب املقدسة؛ ليك يستدلوا بها ىلع صحة مزاعمهم ابلاطلة.

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 .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونِّشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النِّش1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)3406( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال تقولوا :ما شاء اهلل وشاء فَلن ،ولكن قولوا:

Do not say: What Allah wills and what soand-so wills, rather say: What Allah wills
then what so-and-so wills.

ما شاء اهلل ثم شاء فَلن

 .275احلديث:

**

275. Hadith:

عن حذيفة بن ايلمان  -ريض اهلل عنهما -عن انليب Hudhayfah ibn Al-Yamaan, may Allah be pleased with
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال تقولوا :ما شاء اهللblessing be upon him, said: "Do not say: What Allah
وشاء فالن ،ولكن قولوا :ما شاء اهلل ثم شاء فالن»wills and what so-and-so wills, rather say: What Allah .
wills then what so-and-so wills”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -أن يُعطف اسم املخلوق
ينىه  -صىل
ىلع اسم اخلالق بالواو بعد ذكر املشيئة وحنوها؛ ألن
ً
املعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه؛ لكونها
ً
إنما ُوضعت ملطلق اجلمع فال تقتيض ترتيبا وال
ً
ٌ ُ
َّ
رشك ،وجي روز َ -صىل
تعقيبا؛ وتسوية املخلوق باخلالق
َّ
َّ ُ َ
ُ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -عطف املخلوق ىلع اخلالق بث ُّم؛ ألن
ً
املعطوف بها يكون مرتاخيا عن املعطوف عليه
ً
بمهلة فال حمذور؛ لكونه صار تابعا.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade joining a creature's name with the name
of the Creator while talking about divine will and the like
because both names, in this case, will be put on an
equal footing. The conjunction 'and' is generally used
for joining two things or more, with no indication of
order. The equation of the creature with the Creator is
polytheism. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, stated that it is permissible to
mention the Creator's name along with the name of the
creature using the conjunction ‘then', which implies that
the following word is a subordinate of the one preceding
‘then' and this involves no jeopardy.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• ال تقولوا  :أي أنهاكم عن قول.

ً

• ما شاء اهلل وشاء فالن  :أي اجلمع بني مشيئة اهلل ومشيئة العبد معا ىلع سبيل العطف.

• ما شاء اهلل ثم شاء فالن  :أي فرقوا بني مشيئة اهلل و مشيئة العبد بأداة الرتايخ ثم ،تلفيد تأخر مشيئة العبد عن مشيئة اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1حتريم قول" :ما شاء اهلل وشئت" ،وما أشبه ذلك من األلفاظ مما فيه العطف ىلع اهلل بالواو؛ ألنه من اختاذ األنداد هلل.
ُ
 .2جواز قول" :ما شاء اهلل ثم شئت" ،وما أشبه ذلك مما فيه العطف ىلع اهلل بث َّم؛ النتفاء املحذور فيه.
 .3إثبات املشيئة هلل ،وإثبات املشيئة للعبد ،وأنها تابعة ملشيئة اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،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 األوىل 1422ه .سنن أيب داود ,ت :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,انلارش :املكتبة العرصية ،سلسلة
األحاديث الصحيحة لألبلاين ,مكتبة املعارف1415 ,ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها-حممد نارص ادلين ،األبلاين -انلارش:
مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع ،الرياض-الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف)  1415-ـه 1995 -م .السنن الكربى للنسايئ -حققه وخرج أحاديثه :حسن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عبد املنعم شليب-أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -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.

الرقم املوحد)3352( :

30

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال تقوم الساعة حَّت خترج نار من أرض احلجاز

The Hour will not be established until a fire
comes out of the land of Hijaz and throws
light on the necks of camels in Busra.

تيضء أعناق اإلبل ببرصى

 .276احلديث:

**

276. Hadith:

ُ
ً
مرفواع« :ال ُ
تقوم الساعة
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
َ
ُ
َ
خترج ٌ
حلجاز ت ُ
يضء أعناق اإلبل
حىت
نار من أرض ا ِ
ْ
ببُرصى».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "The Hour will not be established until
a fire comes out of the land of Hijaz and throws light on
the necks of camels in Busra".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ال تقوم الساعة حىت خترج نار من مكة واملدينة وما
حوهلما تنور أعناق اإلبل بمدينة برصى بالشام ،وقد

خرجت نار باملدينة سنة أربع ومخسني وستمائة من
ً
اهلجرة ( 654ه) ،واكنت ً
نارا عظيمة خرجت من
جنب املدينة الِّشيق وراء احلرة ،وتواتر العلم بها عند
مجيع أهل الشام ،وسائر ابلدلان ،وذكرها العلماء

املعارصون هلا يف كتبهم اكنلووي والقرطيب وأيب

شامة.

**

The Hour will not be established until a fire comes out
of Makkah, Madinah and the surrounding area. It will
illuminate the necks of camels in the city of Busra in
Sham. In the year 654 A.H., a fire came out in Madinah,
and it was a great fire that came out from the eastern
side of Madinah behind Al-Harrah. All the people of
Sham and all other lands learned about that fire.
Contemporary scholars at that time, like An-Nawawi,
Al-Qurtubi, and Abu Shaamah, mentioned it in their
books.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ْ
• بُرصى  :مدينة معروفة بالشام ،ويه مدينة حوران جبوار دمشق.
• احلجاز  :مكة واملدينة وما حوهلما.

اإلبل يف برصى من أرض الشام.
اإلبل يف برصى  :أي :يبلغ ضوؤها أعناق ِ
• تيضء أعناق ِ

فوائد احلديث:
 .1دل هذا احلديث ىلع أن من عالمات الساعة ظهور هذه انلار من احلجاز.
عالمات ال تقوم إال بعد ظهورها ،وهذه العالمات منها ما قد ظهر وانقىض ،ومنها ما قد ظهر وهو مستمر ،ومنها ما لم يظهر بعد.
 .2أن للساعة
ٍ
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية
1399ه .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري،
محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونِّشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف،
اعم النِّش1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)11216( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Hour will not be established until you
ال تقوم الساعة حَّت تقاتلوا الرتك :صغار
fight the Turks, who have small eyes, red
األعني ،محر الوجوه ،ذلف األنوف ،كأن وجوههم
faces, and flat noses. Their faces look like
hammered shields. Again, the Hour will not
املجان املطرقة ،وال تقوم الساعة حَّت تقاتلوا
be established until you fight people
قوما نعاهلم الشعر
wearing shoes made of hair.

 .277احلديث:

**

277. Hadith:

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن رسول اهلل صىل اهلل
ُ
الساعة حىت تُقاتلوا ُّ ْ
ُ
الرت َك:
تقوم
عليه وسلم قال« :ال
َ َ
ْ
ُ
َ
َّ
ُْ
غار األعني ،مح َر الوجوه ،ذلف األنوف ،كأن
ِص
ُ
ُّ
َ
ُ
جان ُ
تقوم الساعة حىت
الم ْط َرقة ،وال
وجوههم ال ِم
ُ
َّ
تقاتلوا ً
قوما نِعاهلم الشعر».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The Hour will not be
established until you fight the Turks, who have small
eyes, red faces, and flat noses. Their faces look like
hammered shields. Again, the Hour will not be
established until you fight people wearing shoes made
of hair".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون الرتك ،ومن

صفتهم :أن أعينهم صغرية ،ووجوههم بيضاء مِّشبة
حبمرة لغلبة الربد ىلع أجسامهم ،وأنوفهم قصرية

منبطحة ،ووجوههم تشبه الرتس يف انبساطها
وتدويرها ،وتشبه املطرقة؛ لغلظها وكرثة حلمها ،وال

تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون قوما يمشون يف
نعال من الشعر ،وهم الرتك أنفسهم ،ولكنه ذكرهم

بصفة أخرى.

Brief Explanation:
**

Before the advent of the Hour, the Muslims will fight the
Turks, who are distinguished by their small eyes; white
reddish faces, because of the cold weather; and short,
flat noses. Their faces resemble a shield for being
broad and round and seem hammered for being plump
and fleshy. And before the advent of the Hour, the
Muslims will fight people who wear shoes made of hair.
They are the same Turks who were previously
mentioned, but they are mentioned with a different
description here.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ُْ
• ذلف األنوف  :مجع :األذلف ،وهو قرص األنف وانبطاحه.

• ال ِمجان  :مجع املجن ،وهو الرتس ،وهو ما يتيق به املقاتل رضبات السيوف.
• ُ
المطرقة  :يه اليت ألبست طراقا أي جدلا يغشاها.وقد شبُّه وجوههم بالرتس؛ تلبسطها وتدويرها ،وباملطرقة؛ لغلظها وكرثة حلمها.
• نعاهلم الشعر  :أي :مصنوعة من شعر.

فوائد احلديث:
 .1أن بني يدي الساعة عالمات أخرب عنها انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ال تقوم حىت حتدث هذه العالمات.
 .2أن اجلهاد سنة قائمة يف األمة إىل آخر الزمان.
 .3فيه أن من عالمات الساعة قتال الرتك ،وصفاتهم مذكورة يف احلديث.

32

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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 .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مرقاة
املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد
القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323ه.

الرقم املوحد)11222( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Hour will not appear until you fight the
non-Arab Khudh and Kirman. They are red
faced, flat nosed, and small eyed. Their
faces are like shields coated with leather
and their shoes are made of hair.

ال تقوم الساعة حَّت تقاتلوا خوزا ،وكرمان من
األاعجم :محر الوجوه ،فطس األنوف ،صغار

األعني ،وجوههم املجان املطرقة ،نعاهلم الشعر

 .278احلديث:

**

278. Hadith:

ً
مرفواع« :ال تقوم الساعة
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
ُْ
حىت تُقاتلوا ُخ ً
وزا و ِك ْرمان من األاعجم ،محر الوجوه،
ِ
ُ
ُ
َ ُّ
ف ْطس األنوفِ ،صغار األعني ،وجوههم ال ِمجان
ُ
الم ْط َرقة ،نعاهلم الشعر».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: ’The Hour will not
appear until you fight the non-Arab Khudh and Kirman.
They are red faced, flat nosed, and small eyed. Their
faces are like shields coated with leather and their
shoes are made of hair"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون أهل خوز
وكرمان من بالد العجم ،ومن صفتهم أن وجوههم

بيضاء مِّشبة حبمرة؛ لغلبة الربد ىلع أجسامهم،

وأنوفهم منبطحة ،وأعينهم صغرية ،ووجوههم تشبه
الرتس يف انبساطها وتدويرها ،وتشبه املطرقة لغلظها

Brief Explanation:
**

The Hour will not appear until the Muslims fight the
people of Khudh and Kirman from the non-Arab lands.
They are described as having white reddish faces, due
to the effect of the cold on their bodies. Their noses are
flat and their eyes are small. Their faces are like flat
round shields “coated with leather,” to indicate their
chubbiness and they walk in shoes made of hair.

وكرثة حلمها ،يمشون يف نعال من الشعر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ُ
• خوز  :بالد األهواز وتسرت.
• ِك ْرمان  :إقليم بني فارس وسجستان.
ُ
ُ
• ف ْطس األنوف  :اخنفاض قصبة األنف.
َ ُّ
جان  :مجع املجن ،وهو الرتس.
• ال ِم
ُ
ْ
• ُ
المط َرقة  :المجدلة طبقا فوق طبق ىلع وجه الرتس.

فوائد احلديث:
 .1فيه أن من عالمات الساعة قتال أهل خوز وكرمان.
 .2فيه علم من أعالم انلبوة ،وهو اإلخبار عما سيقع يف املستقبل.
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 .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مرقاة

34

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد
القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.

الرقم املوحد)11223( :

35

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ال تقوم الساعة حَّت حيرس الفرات عن جبل من

The Hour will not occur until the (River)
Euphrates recedes, uncovering a mountain
of gold over which people will fight. Ninetynine out of every hundred will be killed.

 فيقتل من لك مائة تسعة،ذهب يقتتل عليه
وتسعون

**

279. Hadith:

: احلديث.279

ً
 «ال تقوم: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ ُْ
الساعة حىت حيرس الفرات عن جبل من ذهب يقتَتَل
ُ ْ َ
 فيقول لك، فيُقتَل من لك مائة تسعة وتسعون،عليه

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: ‘The Hour will not
occur until the (River) Euphrates recedes, uncovering a
mountain of gold over which people will fight. Ninety- : ويف رواية.» لعَل أن أكون أنا أجنو:رجل منهم
nine out of every hundred will be killed. Every man
among them will say: “I might be the one who  فمن،«يوشك أن حيرس الفرات عن كزن من ذهب
survives.”’” Another narration states: “Soon the (River)
.»حِضه فال يأخذ منه شيئا
Euphrates will recede uncovering a treasure of gold.
Whoever is present at this event should not take
anything from it”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Our noble Prophet, may Allah’s peace and blessings be  أن قرب-صىل اهلل عليه وسلم- ُيربنا نبينا الكريم
upon him, informed us that close to the establishment
of the Hour (the end of the world), the River Euphrates قيام الساعة يكشف نهر الفرات عن كزن من ذهب
will reveal a treasure of gold or a mountain of gold,  وأن,أو جبل من ذهب بمعىن أن اذلهب ُيرج جبال
meaning that the gold will come out as a mountain and
 ثم ينهانا,انلاس سيقتتلون عليه ألن ذلك من الفنت
the people will fight over it, because it is one of the
tests. So he, may Allah’s peace and blessings be upon  عن األخذ منه ملن أدرك ذلك؛-صىل اهلل عليه وسلمhim, forbade those who witness that event from taking  وربما يتأول بعض من حيِض،ألنه ال أحد ينجو منه
anything from it, because no one will be saved from it.
Perhaps some of those who witness the event will ذلك هذا احلديث ويرصفه عن معناه ليسوغ نلفسه
interpret this Hadith in a way that alters its true meaning
. نعوذ باهلل من الفنت،األخذ منه
to justify them taking from it. We seek refuge with Allah
from the trials.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر:اتلصنيف
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 يقرب: • يوشك
 يكشف: • حيرس
 هو انلهر املعروف يف رشيق العراق: • الفرات

:فوائد احلديث
. فيه اتلنبيه إىل قرب الساعة وأن انلاس اغفلون عما فيها من أهوال.1
. اتلنافس ىلع حطام ادلنيا وزينتها يفيض إىل ابليغ واالقتتال.2
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 .3أن اذلهب يسلب العقول ،فلك إنسان يقاتل غريه ويقول لعَل أنا اذلي أجنو ويقاتل من أجل أن حيصل ىلع اذلهب.

 .4أن انلاس جبلوا ىلع الطمع واجلشع بسبب حبهم لدلنيا فلو اكن ألحدهم وادي من ذهب البتَغ واحدا آخر.
 .5حرمة األخذ من ذلك اذلهب لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-فمن حِضه ال يأخذ منه شيئا".

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 عِّش1407 ،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.

الرقم املوحد)3115( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Do not write down anything from me, and
he who wrote down anything from me
except the Qur'an, he should erase it. But,
narrate from me, for there is nothing
wrong in doing so. Whoever attributes any
falsehood to me, let him occupy his seat in
Hellfire.

 ومن كتب عين غري القرآن،ال تكتبوا عين

 ومن كذب يلع، وحدثوا عين وال حرج،فليمحه
ً
متعمدا فليتبوأ مقعده من انلار
**

280. Hadith:

: احلديث.280

صىل اهلل عليه- عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل
َ ، «ال تكتبوا عين: قال-وسلم
َ ومن كتب عين
غري
ر
َ ،عين وال َح َرج
وحدثوا ر
ُ القرآن فَلْيَ ْم
ومن كذب
،حه
ْ َّ َ َ ْ َ ً ُ ر
َّ
بوأ َمق َع َده
 فليت- متعمدا:أحسبه قال
ِ :قال همام- يلع
.»ِمن انلار

Abu Sa`eed al-Khudri reported that the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "Do not write down anything from me, and he who
wrote down anything from me except the Qur'an, he
should erase it. But, narrate from me, for there is
nothing wrong in doing so. Whoever attributes any
falsehood to me - Hammaam said: I think he also said
"deliberately" - let him occupy his seat in Hellfire”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  أصحابه أن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
him, forbade his Companions to write anything from
ً
ً
him, and ordered anyone who wrote anything, other  ومن كتب عنه شيئا غري القرآن،يكتبوا عنه شيئا
than the Qur'an, to erase it. Then, he allowed them to  ثم أذن هلم أن حيدثوا عنه وال إثم عليهم يف،فليمحه
narrate from him without incurring sin in doing so.
-  رشيطة أن يتحروا الصدق فيما ينقلونه عنه،ذلك
However, they have to be truthful in what they transmit
from him. He also warned that whoever tells a lie  وحذرهم بأن من كذب عليه،-صىل اهلل عليه وسلم
ً
intentionally about him, his punishment is Hellfire. The  وانليه عن كتابة احلديث.متعمدا فجزاؤه نار جهنم
prohibition to write Hadith was later abrogated, for the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  نىه عنه-صىل اهلل عليه وسلم- منسوخ؛ وذلك أنه
forbade it at an earlier time. But later on, when the  فألن األحاديث تكرث وقد يفوت,يف أول األمر
Hadiths became numerous, and some of them might
صىل اهلل-  وقد قال,احلفظ شيئًا منها أجاز الكتابة
not be kept to memory, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, allowed writing them down.  «اكتبوا ألىب شاه» ملا: يف خطبته-عليه وسلم
In this respect, he said in his khutbah: ''Write for Abu  أنه أذن-صىل اهلل عليه وسلم-  وجاء عنه،استكتبه
Shaah'' when Abu Shaah asked for a written record.
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon صىل اهلل-  وقد أمر,لعبد اهلل بن عمرو يف الكتابة
him, also allowed `Abdullah ibn `Amr to write. He also  فإذا لم يُكتب ذهب، أمته باتلبليغ-عليه وسلم
commanded his Ummah to convey knowledge, which if
not written, will be lost. The prohibition in the Hadith in  إن هذا انليه إنما هو لكتابة احلديث: وقيل,العلم
hand is said to refer to the writing of Hadith along with  فيشتبه،مع القرآن ىف صحيفة واحدة ئلال ُيتلط به
ُّ
ُّ
the Qur'an in the same scroll; or that it is specific to the
خاص بوقت نزول القرآن
 إنه: وقيل,ىلع القارئ
time when the Qur'an was being revealed, so that it
would not be confused with something else. Then the  واالحتمال. ثم أذن فيه بعد ذلك,خشية اتلباسه بغريه
writing was later allowed. The first probability, i.e.
.األول وهو النسخ أقرب
abrogation, is more preponderant.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُُ ُ َ
ُْ ُ َ
آن
ِ اإليمان بِالقر
ِ >> ب
ِ اإليمان بِالكت
ِ >>  عقيدة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**
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اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• وال حرج  :وال إثم عليكم.
َّ
فليتبوأ مقعده من انلار  :يزنل مزنهل من انلار.
•

فوائد احلديث:
 .1إباحة احلديث عنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتبليغ ما سمع منه ،وقد جاءت اآلثار باحلض ىلع اتلبليغ واألمر به.
 .2اتلحذير من التساهل عند احلديث عنه -صىل اهلل عليه وسلم -مما لم يتحقق منه ،واتلنبيه ىلع اتلحرز يف ذلك ئلال يقع يف الكذب.
ً
متعمدا.
 .3الوعيد الشديد ىلع من كذب ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
 .4مِّشوعية كتابة القرآن والسنة وغريهما من العلم.
ُّ
 .5انليه عن كتابة احلديث انلبوي منسوخ ,أو هو حممول ىلع كتابته مع القرآن يف صحيفة واحدة لكيال حيصل خلط بينهما ,أو أنه خاص بوقت
نزول القرآن خشية اتلباسه بغريه.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :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 ،نِّش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه-
1999م- .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نِّش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد
الطنايح- .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء
للطباعة والنِّش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م- .رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنِّش  -دار آل بروم للنِّش واتلوزيع ,الطبعة األوىل- .1424 -1416 ,كشف املشلك من حديث
يلع بن آدم اإلثيويب
الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن  -الرياض.

الرقم املوحد)10849( :
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There is no contagion, nor is there any evil
omen in birds, nor is there any evil omen in
the owl, nor is there any bad omen in the
month of Safar.

ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر

 .281احلديث:

**

281. Hadith:

ً
ْ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ال َعد َوى
َ ََ
َ
وال ِط َ َ
امة وال َصف َر" أخرجاه .زاد مسلم "وال
رية وال ه
ُ َ
َ
ن ْو َء وال غول".

درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: “ There is no contagion, nor is there any
evil omen in birds, nor is there any evil omen in the owl,
nor is there any bad omen in the month of Safar.” [AlBukhari and Muslim] The narration of Muslim has the
following addition: "nor is there any omen in the moon
phase, nor is there any ghoul”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكنت اجلاهلية تعج بكثري من اخلرافات واألوهام

اليت ال تستند إىل برهان ،أراد اإلسالم أن ييق أتباعه
من تلك األباطيل ،فأنكر ما اكن يعتقده املِّشكون

يف هذه األشياء املذكورة يف احلديث ،فبعضها نىف
وجوده أصال اكلطرية ،وابلعض اآلخر نىف تأثريه
بنفسه؛ ألنه ال يأيت باحلسنات إال اهلل ،وال يدفع

السيئات إال هو.

Brief Explanation:
**

The pre-Islamic era was replete with unfounded
superstitions and illusions. Islam aimed at protecting its
followers from the evils of such falsehood. Therefore, it
negated the beliefs of the polytheists regarding the
things mentioned in the Hadith. Islam denied the
existence of some of them altogether such as the belief
in evil omens, and denied the effect of some others.
That is because no one brings about good save Allah,
and no one wards off evil save Him.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > مسائل اجلاهلية
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• ال عدوى  :العدوى ٌ
ُّ
واملنيف ما اكن يعتقده أهل اجلاهلية أن العلة ترسي بطبْعها ال
اسم من اإلعداء ،وهو جماوزة العلة من صاحبها إىل غريه،
بقدر اهلل.
• وال َ
طرية  :الطرية يه :التشاؤم بالطيور واألسماء واأللفاظ وابلقاع واألشخاص وقوهل( :وال) حيتمل أن تكون نافية أو ناهية وانليف أبلغ.

• وال هامة  :اهلامة بتخفيف امليمُ :
ابلومة اكنوا يتشاءمون بها ،فجاء احلديث بنيف ذلك وإبطاهل.
ٌ
• وال صفر  :قيل املراد به :حية تكون يف ابلطن تصيب املاشية وانلاس ،يزعمون أنها أشد عدوى من اجلرب ،فجاء احلديث بنيف هذا الزعم،
وقيل املراد :شهر صفر اكنوا يتشاءمون به ،فجاء احلديث بإبطال ذلك.
ُ
ُ
ٌ
جنس من اجلن والشياطني ،يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم ،فجاء احلديث بإبطال ذلك ،وبيان أنها ال تستطيع أن
• وال غول  :الغول
ً
تضل أحدا أو تهلكه.
• ال نوء  :واحد األنواء ،واألنواء :يه منازل القمر ،فالعرب اكنوا يتشاءمون باألنواء ،ويتفاءلون بها

فوائد احلديث:
 .1إبطال الطرية.
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ُ
 .2إبطال اعتقاد اجلاهلية أن األمراض تعدي بطبيعتها ال بتقدير اهلل تعاىل.

 .3إبطال التشاؤم باهلامة وشهر صفر.

 .4إبطال اعتقاد تأثري األنواء.

 .5إبطال اعتقاد اجلاهلية يف الغيالن.

 .6وجوب اتلوَّك ىلع اهلل واالعتماد عليه.

 .7أن من حتقيق اتلوحيد احلذر من الوسائل املفضية إىل الِّشك.

 .8إبطال ما يفعله بعض انلاس من التشاؤم باأللوان ،اكألسود واألمحر ،أو بعض األرقام واألسماء واألشخاص وذوي العاهات.

املصادر واملراجع:

1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م -2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل،
 1422ـه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003 -م -5 .اتلمهيد
لِّشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النِّش1424 :ه -6 .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه -7 .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3407( :
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No contagion is effective in itself and there
is no evil omen, but I like the good omen.
They said: "What is the good omen?" He
said: "The good word".

ال عدوى وال طرية ،ويعجبين الفأل .قالوا :وما
الفأل؟ قال :اللكمة الطيبة

 .282احلديث:

**

282. Hadith:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
َ
َ َ َ reported in that the Prophet, may Allah's peace and
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال عدوى َوال ِطرية،
blessings be upon him, said: "No contagion is effective
َ ُْ
ر
َو ُي ْع ُ
جب ِين الفأل .قالوا :وما الفأل؟ قال :اللكمة الطيبة"in itself and there is no evil omen, but I like the good .
ِ
omen." They said: "What is the good omen?" He said:
"The good word".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ملا اكن اخلري والِّش لكه مقدر من اهلل نىف انليب -صىل Since all good and evil are decreed by Allah, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث تأثري العدوى negated in this Hadith the claim that contagion is
بنفسها ،ونىف وجود تأثري الطرية ،وأقر اتلفاؤل effective in itself and negated that evil omens affect
man negatively. However, he approved of and
واستحسنه؛ وذلك ألن اتلفاؤل حسن ظن باهلل،
recommended optimism, because optimism revolves
وحافز للهمم ىلع حتقيق املراد ،بعكس اتلطري around having good expectations of Allah and
والتشاؤم .ويف اجلملة الفرق بني الفأل والطرية من motivates man to achieve aspirations. Unlike the belief
in evil omens and pessimism. Good omens basically
وجوه ،أهمها -1 :الفأل يكون فيما يرس ،والطرية ال vary from the evil ones in some aspects, such as: 1.
تكون إال فيما يسوء -2 .الفأل فيه حسن ٍّ
ظن باهللThe good omen is centered on things that cause ،
happiness; whereas the evil omen is exclusive to things
ٌ
مأمور أن حيسن الظن باهلل ،والطرية فيها سوء
والعبد
that bring about evil. 2. The good omen involves having
ُّ
منيه عن سوء الظن باهلل.
ظن باهلل ،والعبد
good expectations of Allah, and the slave is
commanded to do that. However, the evil omen entails
having bad expectations of Allah, and the slave is
forbidden to do that.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.
**

معاين املفردات:

ً

• اللكمة الطيبة  :كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول :يا سالم ،فيؤمل الربء من مرضه.
• ال عدوى  :ال عدوى تؤثر بنفسها.

• وال طرية  :ال وجود تلأثري الطرية ،واتلطري هو ما اكن يعتقده العرب من التشاؤم بأسماء الطيور وألوانها وأصواتها وغري ذلك.
• الفأل : .هو ما حيدث لإلنسان من الفرح والرسور من لكمة طيبة يسمعها ،أو حال جتري عليه يؤمل منها اخلري وحنو ذلك.

فوائد احلديث:
 .1أن الفأل ليس من الطرية املنيه عنها.
ُ
تفسري الفأل.
.2
 .3مِّشوعية حسن الظن باهلل وانليه عن سوء الظن به.
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املصادر واملراجع:
فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه1957/م .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه-
2001م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .اتلمهيد لِّشح كتاب
اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النِّش1424 :ه .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) الطبعة :األوىل 1422 ،ـه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.

الرقم املوحد)3422( :
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ُ ً
ُْ
ْ
َ
ُ
ال ي ْر يِم َرجل َرجَل بيال يفس يق أو الكفر إال
َْى ْ
َ ُ ْ َ
ارتدت عليه ،إن لم يكن صاحبه كذلك

 .283احلديث:

No man accuses another of impiety or
)disbelief except that it (the accusation
rebounds on him if the one accused is not
as he said.
**

283. Hadith:

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل اهلل Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported
ً
that he heard the Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم -يقول« :ال يَ ْر ِيم َر ُجل َر ُجال بِال ِف ْس ِق أو
blessings be upon him, saying: "No man accuses
ُْ
ْ َ َّ ْ
َ ُ ْ َ
الكفر إال ارتدت عليه ،إن لم يكن صاحبه another of impiety or disbelief except that it (the
accusation) rebounds on him if the one accused is not
كذلك».
as he said".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول الرجل The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, prohibited that a man says to another: "You are a
لصاحبه يا فاسق أو يااكفر؛ ألنه لو لم يكن صاحبه Faasiq (impious/dissolute)" or "You are a Kaafir
هكذا؛ َ
(disbeliever)", because if this person is not as he said,
لرجعت تلك اللكمة ىلع قائلها.
then this word will rebound to the one who said it. [AtTanweer Sharh al-Jaami` as-Sagheer, 9:276; Ibn
;`Uthaymeen, Sharh Riyaad-us-Saaliheen, 6:221
`Abdul-Karim
al-Khudayr,
Sharh-ul-Muwattaa,
]electronic copy
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الكفر
العقيدة > األسماء واألحاكم > الفسق
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال ِف ْس ِق  :الرتك ألمر اهلل واخلروج عن احلق.
ْ َ َّ ْ
ت عليه َ :
رجعت عليه.
• ارتد

فوائد احلديث:

 .1اتلنبيه ىلع حتريم تكفري انلاس بغري ُم َس روغ رشيع.
 .2أن من َ
رَم غريه بالفسق أو الكفر واكن كما قال ،فال يفسق بذلك وال يَكفر.

 .3تفسيق من رَم غري الفاسق بالفسق.
 .4تكفري من َ
رَم املؤمن بالكفر ،إن قصد به ظاهره واستحل ذلك ،فإلم يقصد فهو كفر أصغر.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل،
سنة النِّش 1418 :ه1997 -م
  1428ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح
رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنِّش ،الطبعة  1426 :ـه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد اهلل
بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة:
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العارشة  1426 ،ـه 2006 -م اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة
دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهرشح املوطأ ،تأيلف :مالك بن أنس األصبيح ،رشح الشيخ :عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن محد
اخلضري ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8883( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َُْ
ُ
َ ْ
None of you should say: O Allah, forgive me
 امهلل، امهلل اغ يف ْر يل إن يشئت:ال يقل أحدكم
if You will; O Allah, be Merciful to me if
َ
ْ َ ْ
َ ْ ُ
You will; but he should appeal to Allah with  فإن اهلل ال مك يره، ييلَع يز يم املسألة،شئت
ارمحين إن ي
determination, for nobody can force Allah
ِل
to do something against His Will.
**

284. Hadith:

: احلديث.284

ً
ْ َ
Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported  «ال ي ُقل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ُ
َ ْ امهلل اغف ْر يل إن شئ:أحدكم
 امهلل ارمحين إن،ت
ِ
ِ
upon him, said: ''None of you should say: 'O Allah,
َ
ْ
َ ْ
َ ْ ُ
forgive me if You will; O Allah, be Merciful to me if You : وملسلم.» فإن اهلل ال مك ِره هل، ِيلَع ِزمِ املسألة،ِشئت
َ ْ َّ
ُّ ْ
َ َ
will;' but he should appeal to Allah with determination, .»يشء أعطاه
ٌ
 فإن اهلل ال يتَ َعاظ ُمه،الرغبَة
« َويلُ َع ِظ ِم
for nobody can force Allah to do something against His
Will." In another narration by Imam Muslim: "and let
him ask Allah for whatever he wishes (no matter how
great), for nothing is too great for Allah to give”.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Since all of Allah's slaves are in constant need of Him,  واهلل هو،ملا اكن لك العباد مفتقرون إىل اهلل عزوجل
and Allah is the Provider, the One worthy of all Praise,
َّ َ
and the One who does what He wills, the Prophet, may الغين احلميد الفعال ملا يريد نىه رسول اهلل صىل اهلل
َ
َ
Allah's peace and blessings be upon him, forbade the عليه وسلم من أراد ادلاعء عن تعليق طلب املغفرة
person who wants to supplicate Allah for forgiveness
َ  وأمره،والرمحة من اهلل ىلع املشيئة
بع ْزم الطلب دون
and mercy from saying: 'O Allah, forgive me if You will;
ُ ُْ
be merciful to me if You will.' Rather, he commanded تعليق؛ ألن تعليق الطلب ِمن اهلل ىلع املشيئة يش ِعر
ْ َ
ُ ُْ
ْ َ
ٌ
firmness and resoluteness in asking Allah, without the ض َط ُّره يشء
 أو ي،يشء ِمن حوائج خل ِقه
بأن اهلل يث ِقله
conditional "if You will", because saying this when
ُُ
ُ ُْ
requesting something from Allah implies that Allah is  كما يش ِعر ذلك بفتور، وهذا خالف احلق،إىل قضائها
burdened by some of what His slaves ask Him for, or غ ًىن هل
ِ  وهو ال،العبد يف الطلب واستغنائه عن ربه
that something compels Him to fulfill it, which is not true.
َْ ََْ َ
هو
اذلي
االفتقار
ينايف
وذلك
،
ني
عن اهلل طرفة ع
ٍ
It may also imply the slave's lack of enthusiasm and
ُ ُ
ُ َ
that he is not in need of his Lord, whereas he cannot be  وألن اتلخيري ال ي ِليق باهلل،روح عبادة ادلاعء
ْ
َُ
َ َّ ُي
without need of Allah for the blink of an eye. This also  ثم أمر صىل اهلل.ري
عزوجل؛ إذ ال ُمك ِر َه هل حىت
contradicts the neediness of the slave to Allah which is
ََ ْ َ
َ
اهلل
ل
ادلايع باإلحلاح يف ادلاعء وأن يسأ
عليه وسلم
the essence of supplication. Moreover, giving Allah the
َ
ً
ُ ما أراد من اخلري
ُ ُ كرب أو صغر؛ فإن اهلل ال ي ْع
choice to do something or not by saying "if You will" is رس عليه
ِ
unbefitting of Him, since no one or nothing can compel
ُ
ْ
ُُ َ
ٌ
Him to do something. Then the Prophet, may Allah's  وال يكرب عليه حاجة سائل؛ فإنه،يشء أراد إعطاءه
ُّ
peace and blessings be upon him, commanded the اتلرصف
 املترصف فيهما،مالك ادلنيا واآلخرة
worshiper to be persistent in supplicating Allah, and to
 وهو ىلع لك يشء قدير،املطلق
ask Him for whatever he wants of goodness whether it
is much or little, for, indeed, nothing is difficult for Allah
to give, and nothing is too great for Him to grant. Allah
is the Sovereign of this world and the hereafter; He has
absolute control over them, and He has power over all
things.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َُّ
. امهلل اغفر يل إن شئت:اعه >> قول
 عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو:اتلصنيف
**
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راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد

معاين املفردات:

َ
ُ ُ َ َ َّ
ْ
ويتيَق ِن اإلجابة .واملسألة :من السؤال أي ادلاعء.
• يلعزم املسألة  :أيِ :يلَج ِز ْم يف طلب احلاجة اليت ي ِريد،
ْ
ْ
َ
• ال ُمك ِر َه هل  :أي :ال يَضط ُّره داعء وال غريه إىل فعل يشء.
ر
• ويلُ َعظم الرغبة  :أي :يُ ِل ُّح يف طلب احلاجة اليت يريد.
َ ْ
َْ
كُُ
ٌ
يشء أراد إعطاءه.
رب وال يع ُرس عليه
• ال يتعاظمه يشء أعطاه  :أي :ال ي

فوائد احلديث:
 .1منع تعليق ادلاعء باملشيئة.
 .2تزنيه اهلل عما ال يليق به ،وسعة فضله ،وكمال غناه ،وكرمه وجوده سبحانه وتعاىل
 .3مِّشوعية ادلاعء وإثبات نفعه.
 .4إثبات الكمال هلل عزوجل
 .5تعظيم الرغبة فيما عند اهلل حسن ظن باهلل
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 - .اجلديد يف
رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية
السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م - .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض-
الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م - .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية-
الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.
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َىُ
ُْ َُ َ ْ
اجلنة
بوجه اهلل إال
ال يسأل

 .285احلديث:

No one should ask for anything by the face
of Allah, except Paradise.
**

285. Hadith:

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
َ َّ ُ
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ُ ْ َُ َ ْ
».
ة
ن
اجل
إال
اهلل
ه
ج
اهلل عليه وسلم« :-ال يسأل بو
said: " No one should ask for anything by the face of
Allah, except Paradise".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا In this Hadith, the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, prohibited people
ُ ْ ََ َ ْ
يشء من ُ
ٌ
ادلنيا
طام
ح
اهلل
ه
ج
ِ
احلديث أن يسأل بو ِ
from using the phrase “by the face of Allah” to request
وتفاهاتها ،وذلك أنها حقرية فانية ،ووجه اهلل عظيم anything temporary and trivial of this world, because
these are despicable and perishable while the face of
باق ،ثم أباح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
Allah is great and eternal. However, the Prophet, may
ُ
ُ ْ ََ َ ْ
ر
اجلنة
أن
وذلك
إيلها،
ي
يؤد
ما
أو
اجلنة
اهلل
ه
ج
يسأل بو
ِ
Allah's peace and blessings be upon him, permitted
ْ
ٌ
ٌ
عظيمة ،وسؤال العظيم َ
using this phrase to ask for Paradise or whatever leads
وإكرام.
تعظيم هل
بوج ِه اهلل
ِ
to it, because Paradise is great and asking for it by
Allah's face makes it even more prestigious and
honorable.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتل ْوح ُ
يد َوأَن ْ َو ُ
اع ُه >> ِ َ
محايَ ُة َُّ
اتل ْو ِحي ِد
اتلصنيف :عقيدة >> َُّ ِ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.
**

معاين املفردات:

• بوجه اهلل  :هو صفة من صفاته اذلاتية تليق جبالهل وعظمته.
َّ
• اجلنة  :يه دار الكرامة اليت أعدها اهلل -جل وعال -للملكفني من عباده اذلين أجابوا رسله ،ووحدوه ،وعملوا صاحلًا.

فوائد احلديث:
 .1إثبات الوجه هلل -سبحانه -ىلع ما يليق جبالهل كسائر صفاته.
 .2وجوب تعظيم اهلل واحرتام أسمائه وصفاته.
ُ ْ ََ
ر َ
ٌ
املوصلة إيلها بوجه اهلل ،واملنع من أن يسأل به يشء من حوائج ادلنيا.
واألمور
 .3جواز سؤال اجلن ِة
ِ
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -أليب داود سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،

لألبلاين -دار املكتب اإلساليم-بريوت –بلنان- .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد
بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م- .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -لصالح
بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م- .اتلمهيد لِّشح كتاب اتلوحيد  -لصالح بن عبد العزيز بن
حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،دار اتلوحيد -الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م.

الرقم املوحد)5977( :
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ُْ
َ ُ َ َ َ
ُ
ال يؤم ُين أحدكم حَّت أكون أح ىب إيله مين
َ
َ
َودليه ،ووادليه ،وانلاس أمجعني

 .286احلديث:

None of you will attain perfect faith until I
am more beloved to him than his child, his
parent, and all people.
**

286. Hadith:

ً
عن أنس وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ال
َ
ُْ
ُ
َ ُ َ َ َ َّ
دله،
يؤ ِم ُن أحدكم حىت أكون أحب إيله ِمن َو ِ
ووادله ،وانلاس أمجعني»
ِِ
درجة احلديث :صحيح.

Anas and Abu Hurayrah, may Allah be pleased with
both of them, reported that the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "None of you
will attain perfect faith until I am more beloved to him
than his child, his parent, and all people".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُُيْ ُ
ربنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف هذا The Messenger of Allah, may Allah's peace and
ِ
blessings be upon him, informs us in this Hadith that
َ
َ ْ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
احلديث :أنه ال يكمل إيمان املسلم ،وال يتحصل the faith of any Muslim is not complete and he will not
ْ ُُ
َّ
ىلع اإليمان اذلي يَدخل به اجلَنة بال عذاب ،حىت attain the type of faith that will admit him into Paradise
ُ ر without punishment until he gives the love of the
ُي َق ردم ُح َّ
ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع حب
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
َ
ُ َّ
َو ِ
دله ووادله وانلاس أمجعني ،وذلك أن حب رسول اهلل precedence over the love of his children, parents and
يعينُ :ح َّ
ب اهلل؛ ألن الرسول هو املبلرغ عنه ،واهلادي all people. This is because the love of the Messenger
of Allah means the love of Allah, since the Messenger
إىل دينهَّ ،
وحمبة اهلل ورسوهل ال تَ ُّ
ِ
صح إال بامتثال أوامر is the one conveying from Allah and the one who guides
الِّشع واجتناب نواهيه ،وليس بإنشاد القصائدpeople to the religion of Allah. Love of Allah and His ،
Messenger is not valid except by obeying the
وإقامة االحتفاالت ،وتلحني األاغين
commands of Shariah and abandoning its prohibitions,
and not by reciting poems, holding celebrations, or
composing songs in this regard.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ َ ُ
َ َ
َ َُ َْ
ُ َُّ
َ
َ
ان
ة
يق
ق
ح
يف
ة
ن
الس
ل
ه
ِ
ِ
ِ
اإليم ِ
اإليم ِ
ِ
اتلصنيف :عقيدة >> مسائِل ِ
ان >> ع ِقيدة أ ِ
راوي احلديث :حديث أنس ريض اهلل عنه :متفق عليه حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري
اتلخريج :أنس ريض اهلل عنه ،وأبو هريرة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد
**

معاين املفردات:

ََُْ
َْ ُ
ْ ُ
َّ
ربأ به ِذ َّمتُه ،ويَدخل اجلَنة بال عذاب
• ال يؤمن أحدكم  :أي :ال ُ حي ُصل هل اإليمان الاكمل اذلي ت
ُّ
َّ
َّ َ
ْ
َ
ُّ
َْ
َّ
أشد ِمن تعلقه بأبيه ً
اغبلا
بمحبة الودل; ألن ت َعلق القلب به
• من ودله  :يَش َمل اذلكر واألنَث ،وبدأ
ُ
ْ
َّ َ َّ َ
َ َّ
َ ْ
وجدته وإن َعلت
وجده وإن عال ،وأمه
• ووادله  :يَش َمل أباه،
َْ
ْ
ْ
• وانلاس أمجعني  :يَش َمل ِإخ َوته ،وأعمامه ،وأبناءهم ،وأصحابه ،ونف َسه; ألنه من انلاس

فوائد احلديث:

 .1وجوب حمبة الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وتقديمها ىلع َّ
حمبة لك خملوق
َ
ُ
َّ
أحب إيله مما ذكر
 .2أن األعمال من اإليمان؛ ألن املحبة عمل القلب ،وقد ن ِيف اإليمان عمن لم يكن الرسول صىل اهلل عليه وسلم
ُّ
 .3أن نيف اإليمان ال يَ ُدل ىلع اخلروج من اإلسالم
َ
َ
َْ
َّ
 .4أن اإليمان الصادق ال بد أن يظ َه َر أث ُره ىلع صاحبه
ََ
َّ َّ ْ
والودل ،والوادل ،وانلاس أمجعني
انلفس،
 .5وجوب تقديم حمبة رسول اهلل ىلع حمبة
َْ
َُ ر
َ
َّ
 .6فداء الرسول بانلفس واملال؛ ألنه َجي ُ
ب أن تقدم حمبته ىلع نف ِسك ومالك
ِ
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َْ
َ ُ
 .7أنه جيب ىلع اإلنسان أن َينْ ُ
ويبْذل ذللك نف َسه َوماهل وَّك طاقته؛ ألن ذلك من كمال حمبة رسول اهلل ،وذللك قال بعض أهل
رص سنة رسول اهلل،
َ
َّ َ َ َ
َ َ
ك ُه َو ْاألب ْ َ ُ
رت} .أيُ :مبْ ِغ َضك ،قالوا :وكذلك َمن أ ْبغض رشيعته؛ فهو مقطوع ال خري فيه
العلم يف قوهلِ { :إن شانِئ
َ
َ
ْ
َّ َ َ
ُْ
ٌ
َّ
َ
َ
ُ
َ
كره أحد
 .8جواز املحبة اليت للشفقة واإلكرام واتلعظيم؛ لقوهل« :أحب إيله من و ِ
دله ووادله  .»...فأثبت أصل املحبة ،وهذا أمر طبييع ال ين ِ
ُ َ َّ
ً
َّ
أحب ِمن لك أحد أن يكون قوهل مقدما ىلع لك أحد ِمن انلاس ،حىت ىلع
 .9وجوب تقديم قول الرسول ىلع قول لك انلاس; ألن ِمن الزم كونه
َْ
نف ِسك

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للقراعوي _ انلارش :مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة
العربية السعودية .الطبعة  :اخلامسة1424 ،ه2003/م اتلوحيد اذلي هو حق اهلل ىلع العبيد ،لشيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل _ طبعة
الرئاسة العامة إلدارات ابلحوث العلمية واإلفتاء وادلعوة واإلرشاد امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للفوزان .دار العاصمة الرياض .الطبعة  :األوىل
1422ه2001 -م القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،البن عثيمني .دار ابن اجلوزي ،الطبعة  :اثلانية ,حمرم 1424ه
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ً
َ َ
ُ ُ ُ ُ
ؤمن أحدكم حَّت يكون ه َواهُ تبعا ملا
ال ي
ُ
جئت ب ي يه
ي

 .287احلديث:

None of you will attain perfect faith until
his personal desire complies with what I
came with (the Islamic Shariah).
**

287. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased -
ُ ُ with both of them, reported: "The Messenger of Allah,
قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يؤمن
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
َ
ُ ُ
يكون َه َو ُاه ً
تبعا ملا ج ُ
ئت بِ ِه».
أحدكم حىت
'None of you will attain perfect faith until his personal
ِ
desire complies with what I came with (the Islamic
Shariah)" '.

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

إن لك إنسان ال يؤمن اإليمان الاكمل حىت حيب ما No person shall attain complete faith until he loves and
acts upon what the Messenger of Allah, may Allah's
جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويعمل بهpeace and blessings be upon him, came with, and ،
ويكره ما نىه عنه وجيتنبه .وأنه ال يعمل أي عمل hates and avoids what he prohibited. One should not
do any deed until he checks what the Qur'an and
من األعمال حىت يعرضه ىلع كتاب اهلل وسنة رسوهل
Sunnah say about it. If it complies with the Qur'an and
صىل اهلل عليه وسلم -فإن وافق الكتاب والسنة Sunnah, then he may proceed and do it, but if he findsفعله ،وإن اكن فيهما ما ينىه عنه أو ينفيه اجتنبه that the Qur'an and Sunnah prohibited or negated it,
then he must avoid it and refrain from it. This is the
وأعرض عنه ،وهذا هو حقيقة من اكن هواه تبعا ملا essence of the one whose personal desires comply
{و َما آتَ ُ
جاء به حممد -صىل اهلل عليه وسلمَ :-
اك ُم with what Muhammad, may Allah's peace and
َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ
َّ َ blessings be upon him, came with, as Allah says in the
َّ ُ
اك ْم عن ُه فانتَ ُهوا َواتقوا اَّلل
الرسول فخذوه وما نه
Qur'an: {Whatever the Messenger gives you then take
َّ َّ َ َ ُ ْ َ
اب}.
it, and whatever he prohibits you from then abandon it,
ِإن اَّلل ش ِديد ال ِعق ِ
}and fear Allah, indeed Allah is severe in punishment.
][Surat-ul-Hashr: 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > االستثناء يف اإليمان
راوي احلديث :رواه ابن أيب اعصم وابليهيق وابلغوي.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.
**

معاين املفردات:

• ال يؤمن أحدكم  :اإليمان الاكمل ،اذلي وعد اهلل أهله بدخول اجلنة ،وانلجاة من انلار.
• هواه  :ما حتبه وتميل نفسك إيله.

• تبعا ملا جئت به  :من هذه الِّشيعة املطهرة الاكملة ،بأن يميل قلبه وطبعه إيله كميله ملحبوباته ادلنيوية اليت جبل ىلع امليل بها.

فوائد احلديث:
 .1من اكن هواه تابعا جلميع ما جاء به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن مؤمنا اكمل اإليمان.
 .2اإليمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة.
ر
 .3حتذير اإلنسان من أن حيكم العقل أو العادة مقد ًما إياها ىلع ما جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
ً
ُّ
 .4جيب ىلع اإلنسان أن يستدل أوال ثم حيكم ثانيا ،ال أن حيكم ثم يستدل.
 .5وجوب حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واتباعه فيما يأمر به واالنتهاء عما نىه من غري توقف وال تردد.
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 .6تقسيم اهلوى إىل حممود ومذموم ،واألصل عند اإلطالق املذموم كما جاء ذلك يف الكتاب والسنة.
 .7وجوب حتكيم الِّشيعة يف لك يشء ،لقوهل" :ل َما ج ُ
ئت به".
ِ ِ
 .8كراهة يشء مما جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ينايف اإليمان ،إما ألصله أو لكماهل الواجب.
 .9ال خيار ألحد يف أمر قضاه اهلل ورسوهل.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نِّش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه - .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن

عثيمني ،دار الرثيا للنِّش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1424ـه2003 -م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنِّش ،الرياض - .األحاديث األربعون انلووية
وعليها الِّشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نِّش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة اثلاثلة 1404 ،ـه1984 -م - .السنة ،البن أيب
اعصم ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه - .املدخل إىل السنن الكربى ،للبيهيق ،حتقيق :حممد
ضياء الرمحن األعظيم ،نِّش :دار اخللفاء للكتاب اإلساليم – الكويت - .رشح السنة ،للبغوي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط -حممد زهري الشاويش ،نِّش:
املكتب اإلساليم  -دمشق ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1403 ،ـه1983 -م - .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلاثلة،
1985م.

الرقم املوحد)4718( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
None can undo the magic except a
magician.

ال حيل السحر إال ساحر

 .288احلديث:

**

288. Hadith:

ُ
وروي عن احلسن أنه قال" :ال حيل السحر إال ساحر"It was narrated that Al-Hasan Al-Basri, may Allah have .
mercy upon him, said: "None can undo the magic
except a magician".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

النِّشة حل السحر ،وظاهر الكم احلسن منعه مطلقا؛ "Nushrah" means undoing magic, and the apparent
ٌ meaning of al-Hasan's statement is that it is absolutely
ألنه ال يقدر ىلع ٌحل السحر إال من هل معرفة prohibited, because no one can undo magic except
بسحر مثلهsomeone who has knowledge of magic. His words, ،
بالسحر ،وهذا حممول ىلع حل السحر
ٍ
thus, refer to undoing magic with magic, which is a
وهو من عمل الشيطان ،وقد فصل ابن القيم ما
practice of the devil. Ibn Al-Qayyim spoke in detail
حاصله :أن عالج املسحور بأدوية مباحة وقراءة about this issue, and the summary of what he said is
that treating the enchanted person with permissible
قرآن أمر جائز  -وعالجه بسحر مثله حمرم.
medicine and recitation of the Qur'an is something
permissible; but treating him with similar magic is
unlawful.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > نواقض اإلسالم
راوي احلديث :رواه بنحوه ابن أيب شيبة واخلطايب.
**

اتلخريج :احلسن ابن أيب احلسن -واسمه :يسار -ابلرصي -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
1- .1السحر حق وهل حقيقة خالفا ألهل ابلدع.
2- .2الساحر يملك حل السحر بمعاونة الشياطني.
3- .3حرمة حل السحر بالسحر.
املصادر واملراجع:

1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م-2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه-3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل
 1422ـه2001 -م-4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م-5 .اتلمهيد
لِّشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النِّش1424 :ه.

الرقم املوحد)3408( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
It is unlawful for a Muslim to desert his
fellow Muslim for more than three nights.
As they meet, both of them turn their backs
on each other. However, the best of them is
the one who starts by greeting the other.

ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثَلث يلال،

يلتقيان :فيعرض هذا ،ويعرض هذا ،وخريهما
اذلي يبدأ بالسَلم

 .289احلديث:

**

289. Hadith:

عن أيب أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه -قال :قال Abu Ayyoob Al-Ansaari, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال حيل ملسلم أن
peace and blessings be upon him, said: "It is unlawful
ُ
يهجر أخاه فوق ثالث يلال ،يلتقيان :فيعرض هذاfor a Muslim to desert his fellow Muslim for more than ،
ُ
three nights. As they meet, both of them turn their backs
ويعرض هذا ،وخريهما اذلي يبدأ بالسالم».
on each other. However, the best of them is the one
who starts by greeting the other”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث نيه عن هجر املسلم أخاه املسلم أكرث The Hadith forbids deserting one's fellow Muslim for
more than three nights. On meeting, they both turn their
من ثالث يلال ،يلتيق لك منهما باآلخر فيعرض عنه backs on each other without greeting or speaking to
وال يسلم عليه وال يكلمهُ ،
ويفهم منه إباحة اهلجر each other. This Hadith implies that one may desert his
fellow Muslim for three days or less, thereby allowing
يف اثلالث فما دونها ،مرااعة للطباع البِّشية؛ ألن
one to vent his accidental anger. It is part of the human
ُ
اإلنسان جمبول ىلع الغضب ،وسوء اخللق ،فعيف عن nature to feel angry. The kind of desertion intended in
اهلجر يف اثلالث يلذهب ذلك العارض ،واملراد this Hadith is what one practices for his own sake.
However, one may desert for the sake of Allah the
باهلجر يف احلديث اهلجر حلظ انلفس ،أما اهلجر حلق Almighty like deserting sinners, heretic innovators and
اهلل تعاىل كهجر العصاة ،واملبتدعة ،وقرناء السوءbad companions. This does not have a time limit. It is ،
rather contingent on a cause, and such a desertion will
فهذا ال يؤقت بوقت ،وإنما هو معلق بسبب يزول
stop the time that cause ceases to exist. The best
بزواهل ،وأفضل هذين املتخاصمني من حياول إزالة among these two who are on bad terms with each other
is the one who tries to reconcile with the other and
اهلجر ،ويبدأ بالسالم.
starts by greeting him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > اهلجر ورشوطه
الفضائل واآلداب > اآلداب الِّشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يهجر  :اهلجر الرتك ،واملراد أن يرتك املؤمن السالم والالكم مع أخيه املؤمن إذا تالقيا ،ويعرض لك واحد منهما عن صاحبه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم هجر املسلم أكرث من ثالثة أيام ،فيما يتعلق باألمور ادلنيوية.
 .2فضيلة اذلي يبدأ صاحبه بالسالم ،ويزيل ما بينهما من اتلهاجر واتلقاطع.
 .3فضل السالم ،وأنه يُزيل ما يف انلفوس ،وأنه عالمة ىلع املحبة.

54

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تسهيل اإلملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن
ُّ
َ
لوغ َ
اجلوزي ،ط 1428 1ـهتوض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .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 احلجاج انليسابوري ,حتقيق:
حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)5365( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
ً
ال ُ ُ
يسرت عبد عبدا يف ادلنيا إال سرته اهلل يوم

"There is no servant who conceals the
faults of another servant in this worldly
life, except that Allah will conceal his faults
on the Day of Resurrection".

القيامة

 .290احلديث:

**

290. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Huraira, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ٌ
ً
عليه وسلم -قال« :ال ي َ ُ ُ
سرت عبد عبدا يف ادلنيا إال
upon him, said: "There is no servant who conceals the
َ
َسرته اهلل يوم القيامة».
faults of another servant in this worldly life, except that
Allah will conceal his faults on the Day of Resurrection".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

املسلم إذا رأى من أخيه معصية وجب عليه أن If a Muslim finds out that His fellow Muslim is
committing a sin, it is obligatory upon him to conceal it
يسرتها عليه وال يشيعها بني انلاس ،فإن ذلك من and not reveal it to the people. If he reveals it, he would
إشاعة الفاحشة ،ومن فعل ذلك ابتغاء مرضات اهللbe spreading immorality among the people, which is a ،
prohibited action. Whoever conceals his brother's faults
فإن اهلل تعاىل جيازيه يوم القيامة؛ بأن يسرت عيوبه وال
seeking Allah's reward in doing so, Allah will reward him
يفضحه ىلع رؤوس األشهاد.
on the Day of Resurrection by concealing his own faults
and not exposing him before all those gathered on that
"Day.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• السرت  :اإلخفاء.

فوائد احلديث:

 .1أن جزاء من سرت ً
عبدا يف ادلنيا السرت يوم القيامة  ،فاجلزاء موافق للعمل ،ويكون سرت اهلل إما بمحو ذنبه فال يسأهل ،أو يُسأل من غري أن يطلع
عليه أحد ثم يعفو عنه.
 .2اجلزاء من جنس العمل.

 .3الرتغيب يف سرت أخطاء اآلخرين.

 .4املسلم مرآة للمسلم.
َ ر ْ
ر
ٌ
رت.
 .5اهلل سبحانه وتعاىل حيي ِستري حيب احلياء والس ِ

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّشة1407،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ

56

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون
شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه.

الرقم املوحد)3777( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ً
ً
دينارا وال درهما ما تركت بعد
ال يقتسم ورثيت

My heirs should not take a dinaar or
dirham. Whatever I leave behind, excluding
the provision for my wives and my
employees, should be spent in charity.

نفقة نسايئ ،ومئونة اعميل فهو صدقة

 .291احلديث:

**

291. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
َ
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
ََْ
ً
دينارا وال
اهلل عليه وسلم -قال« :ال يقت ِس ُم َو َرثيت
and blessings be upon him, said: 'My heirs should not
ََْ ُ َْ َ ََ َ
َ
ً
درهما ،ما تركت بعد نفقة نسايئ ،ومئونة اع ِمَل فهو take a dinaar or dirham. Whatever I leave behind,
َ
excluding the provision for my wives and my
َصدقة».
employees, should be spent in charity"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن ورثة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ً
درهما من ماهل؛
دينارا وال
ال يقتسمون -بعد موته-

ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -من األنبياء ,واألنبياء لم
ً
ً
درهما؛ ألنهم لم يكونوا جيمعون
دينارا وال
يورثوا
لدلنيا وإنما اكنت رساتلهم هداية اخللق ،فإذا ُوجد هل

مال بعد موته فإنما هو نلفقة زوجاته ،وللخليفة

بعده ،أو ألي قائم ىلع أعمال املسلمني بعده ،وما زاد

Brief Explanation:
**

This Hadith indicates that the Prophet’s heirs should
not take a dinaar or dirham from his property after his
death, because he was a prophet, and prophets did not
bequeath any wealth, as they did not pursue worldly
gains. Their mission and chief concern was to guide
people to the truth. If he left any money, it was to be
used to support his wives and the succeeding leader or
whoever oversaw the Muslims’ affairs. Anything
beyond that was to be spent in charity.

عن ذلك فهو صدقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ
َْ
َ
َ ُ
ان ب ُّ
الر ُس ِل َواألن ِبيَا ِء >> خ َصائِ ُص األن ِبيَا ِء
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليم ِ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• مئونة  :نفقة أو أجرة.
• اعمَل  :اخلليفة بعدي.

فوائد احلديث:
 .1األنبياء ال يورثون ،وما تركوه صدقة.
 .2مِّشوعية جعل أجرة العامل ىلع الوقف.
 .3أن لك قيم بأمر من أمور املسلمني مما يعمهم نفعه هل املئونة والكفاية يف بيت مال املسلمني ما دام مشتغال به ،وذلك اكلعلماء والقضاة
واألمراء وسائر أهل الشغل بمنافع اإلسالم.
ً
 .4جواز اختاذ األموال واقتنائها؛ طلبا لالستغناء بها عن احلاجة إىل انلاس ،وصونا للوجه وانلفس.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم،

حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نِّش:
مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م- .إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك
القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه- .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن
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أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال
اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)10986( :
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ألن أحلف باهلل اكذبًا أحب ى
إيل من أن أحلف
ً
بغريه صادقا

 .292احلديث:

To swear by Allah even if I were telling a lie
is dearer to me than to swear by other than
Him even if I were telling the truth.
**

292. Hadith:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال" :ألن `Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
said: "To swear by Allah even if I were telling a lie is
أحلف باهلل اكذبًا أحب َّ
إيل من أن أحلف بغريه
dearer to me than to swear by other than Him even if I
ً
صادقا".
were telling the truth".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يقول ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-إقسايم باهلل ىلع Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, said: My
swearing by Allah about something I am lying about,
ٌ
يشء أنا اكذب فيه ىلع فرض وقوعه أحب إيل من assuming that this might happen, is more beloved to
ٌ
ٌ
يشء أنا صادق فيه؛ وإنما رجح me than swearing by anything other than Allah about
إقسايم بغري اهلل ىلع
ً
ً
something I am truthful about.
Thus, he gave
احللف باهلل اكذبا ىلع احللف بغريه صادقا؛ ألن
precedence to swearing by Allah while lying over
احللف باهلل يف هذه احلالة فيه حسنة اتلوحيد ،وفيه swearing by other than Him while being truthful. This is
سيئة الكذب ،واحللف بغريه صادقا ً فيه حسنة because swearing by Allah in this case entails the good
deed of Tawheed (monotheism) as well as the sin of
الصدق وسيئة الِّشك ،وحسنة اتلوحيد أعظم من lying, whereas swearing by other than Allah while being
حسنة الصدق ،وسيئة الكذب أسهل من سيئة الِّشك truthful entails the good deed of honesty as well as the
sin of Shirk (polytheism; associating partners with
Allah). Nevertheless, the reward for Tawheed is
definitely greater than the reward for honesty, and the
sin of lying is undoubtedly less serious than the sin of
Shirk.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق ،لكن عبد الرزاق ىلع الشك يف ابن مسعود أو ابن عمر.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب

فوائد احلديث:
 .1حتريم احللف بغري اهلل.
 .2أن الِّشك األصغر أعظم من كبائر اذلنوب اكلكذب ،وحنوه من الكبائر.
ً
 .3جواز ارتكاب أقل الِّشين رضرا إذا اكن ال بد من أحدهما.
 .4دقة فقه ابن مسعود -ريض اهلل عنه-.
 .5ايلمني بغري اهلل أشد إثما من ايلمني الغموس.
املصادر واملراجع:
كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ,دار العاصمة  ,الطبعة األوىل 1422ه املصنف البن أيب شيبة ,ت :كمال يوسف احلوت ,مكتبة الرشد ,الطبعة :األوىل،
 1409إرواء الغليل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم  ,ط1405 ,2ه

الرقم املوحد)3353( :
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Surely, you will follow the ways of those
nations who were before you, in everything
as one arrow resembles another, so much
so that even if they entered a hole of a sandlizard, you would enter it. They said: "O
Allah's Messenger! Do you mean the Jews
and the Christians?" He replied: "Whom
else"?

 حذو القذة،تلتبعن سنن من اكن قبلكم

. حَّت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه،بالقذة
: ايلهود وانلصارى؟ قال، يا رسول اهلل:قالوا
فمن؟

**

293. Hadith:

: احلديث.293

ً
Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him, : مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
reported that the Prophet, may Allah's peace and
، حذو القذة بالقذة،"تلتبعن سنن من اكن قبلكم
blessings be upon him, said: "Surely, you will follow the
ways of those nations who were before you, in  يا رسول: قالوا.حىت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه
everything as one arrow resembles another, so much
"  فمن؟: ايلهود وانلصارى؟ قال،اهلل
so that even if they entered a hole of a sand-lizard, you
would enter it." They said: "O Allah's Messenger! Do
you mean the Jews and the Christians?" He replied:
"Whom else"?
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him, صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- ُيربنا أبو سعيد
tells us that the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, informed that this nation  أخرب بأن هذه األمة ستقدل األمم-اهلل عليه وسلم
will blindly follow the previous nations in their habits,  وأنها،السابقة يف اعداتها وسياساتها ودياناتها
policies, and religious practices, and that it will try to
 كما تشبه ريشة،ستحاول مشابهتهم يف لك يشء
imitate them in everything - as the feathers of an arrow
resemble the feathers of another arrow. The Prophet,  ثم أكد هذه املشابهة واملتابعة،السهم للريشة األخرى
may Allah's peace and blessings be upon him, further بأن األمم السابقة لو دخلت جحر ضب مع ضيقه
affirmed such resemblance and imitation by stating that
if the previous nations entered the narrow and dark hole  وملا استفرس،وظلمته حلاولت هذه األمة دخوهل
of a sand lizard, this nation would attempt to enter it.  عن املراد بمن اكن-ريض اهلل عنهم- الصحابة
When the companions, may Allah be pleased with
. وهل هم ايلهود وانلصارى؟ أجاب بنعم،قبلهم
them, inquired about those nations and if they are the
Jews and Christians, the Prophet replied in the
affirmative.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه:اتلصنيف
. (حذو القذة بالقذة) وردت يف حديث آخر حسن: ولفظة، احلديث مروي باملعىن: ملحوظة. متفق عليه:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ َ • َس
. طريق: بفتح السني أي: نن

. أي اذلين قبلكم من األمم: • من اكن قبلكم
ٌ
. حتذون حذوهم:منصوب ىلع املصدر أي
: • حذو
ُّ
ُّ ُ
َ ُ
. وهل قذتان متساويتان. واحدة القذذ ويه ريش السهم: بضم القاف: • القذة
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• حىت لو دخلوا ُجحر ضب  :أي :لو ت ُ ر
صور دخوهلم فيه مع ضيقه.
• دلخلتموه  :لشدة سلوككم طريق من قبلكم.

• قالوا يا رسول اهلل ،ايلهود وانلصارى  :أي :أهم ايلهود وانلصارى اذلين نتبع سننهم ،أو تعين ايلهود وانلصارى؟
ٌ
ٌّ
إنكاري أي :فمن هم ُ
غري أوئلك.
استفهام
• قال :فمن؟ :

فوائد احلديث:

ً
 .1وقوع الِّشك يف هذه األمة تقليدا ملن سبَقها من األمم.
ٌ .2
علم من أعالم نبوته حيث أخرب بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخرب.
 .3اتلحذير من مشابهة الكفار.

 .4اتلحذير مما وقع فيه الكفار من الِّشك باهلل وغريه مما َّ
حرم اهلل -تعاىل-.

 .5توضيح األشياء املعنوية باألمثلة احلسية من أسايلب اتلعليم يف اإلسالم.

 .6سؤال أهل العلم عما خيف حكمه.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ,دار العاصمة  ,الطبعة األوىل 1422ه صحيح ابلخاري  ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل،
 1422ـه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

الرقم املوحد)3355( :
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ُ َى
َ
قبور أنبيائهم
لعن اهلل ايلهود وانلصارى؛ اختذوا

May Allah curse the Jews and the
Christians, they took the graves of their
Prophets as places of worship.

مساجد

**

294. Hadith:

: احلديث.294

-  قال رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that,
during his terminal illness, the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "May
Allah curse the Jews and the Christians, they took the
graves of their Prophets as places of worship." She
added: "Had it not been for that, his grave would have
been made prominent, but it was feared that it might be
taken as a place of worship".

: يف مرضه اذلي لم يقم منه-صىل اهلل عليه وسلم
َ َّ
َ ُاخت ُذوا ُقب
ور أنبيائهم
«لعن اهلل ايلهود وانلصارى؛
ُ
ْ
َ
 ولوال ذلك ألب ِرز قربه؛ غري أنه: قالت.»مساجد
ً
َ ِ ُخ
.يش أن يتخذ مسجدا
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Allah sent the Messengers to fulfil monotheism, and the  واكن أفضلهم وهو،بعث اهلل الرسل تلحقيق اتلوحيد
best among them, the Prophet, may Allah's peace and
ً
blessings be upon him, was very keen to fulfil that and  وىلع، حريصا ىلع ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
to eliminate all the means which can lead to polytheism. -ريض اهلل عنها-  واكنت اعئشة،سد لك وسائل الِّشك
‘A’ishah, may Allah be pleased with her, was the one
 يف-صىل اهلل عليه وسلم- يه اليت اعتنت بانليب
looking after the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, during his terminal illness, and  وىه احلارضة وقت قبض روحه،مرضه اذلي تويف فيه
she was there when his noble soul was taken. She ، فذكرت أنه يف هذا املرض اذلي لم يقم منه.الكريم
mentioned that during that sickness, which he did not
ً
recover from, the Prophet, may Allah's peace and  فتجر، يصىل عنده،خيش أن يتخذ قربه مسجدا
blessings be upon him, was worried that his grave  "لعن: فقال،-تعاىل- احلال إىل عبادته من دون اهلل
would be taken as a place of worship, and this would
،"اهلل ايلهود وانلصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
lead people to worship him instead of Allah, the
Almighty. So he said: "May Allah curse the Jews and  وهذا يبني أن، أو ُيرب أن اهلل لعنهم،يدعو عليهم
the Christians, they took the graves of their Prophets as ، حيذر من عملهم، وأنه لم ينسخ،هذا يف آخر حياته
places of worship." He was either supplicating against
them, or he was informing that Allah has cursed them.  مراده؛ فجعلوه-ريض اهلل عنهم- وذلا علم الصحابة
This clarifies the fact that it occurred during the last  وال عن من، ولم ينقل عنهم،يف داخل حجرة اعئشة
moments of his life and that it was not abrogated. He
was warning against their actions, and the Companions  أنهم قصدوا قربه الِّشيف،بعدهم من السلف
understood his intention, so they placed him inside  حىت إذا تبدلت.يلدخلوا إيله؛ فيصلوا ويدعوا عنده
‘A’ishah's room. It has never been transmitted from
 حفظ اهلل، وصارت الرحلة إىل القبور،السنة بابلدعة
them, nor from anyone else of the righteous
predecessors, that his noble grave was visited with the نبيه مما يكره أن يفعل عند قربه؛ فصانه بثالثة
intention of praying and supplicating there. When the . ال يتسىن ألي مبتدع أن ينفذ خالهلا،حجب متينة
Sunnah was replaced with heretic innovations and
people started to set out on journeys to visit graves,
Allah protected His Prophet from that which he disliked
to be done at his grave, so He protected him with three
strong veils which no heretic innovator can ever
penetrate.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية:اتلصنيف
**
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الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• لعن اهلل  :أبعد وطرد عن رمحته ،واجلملة :إما يراد بها أن هذا حصل حقيقة ووقع ،أو هو داعء عليهم.
• ايلهود  :من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة موىس -عليه السالم-.

• انلصارى  :من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة عيىس -عليه السالم-.
• اختذوا  :جعلوا.

• أنبيائهم  :مجع نيب ،وهو من أويح إيله بِّشع.

• مساجد  :مجع مسجد ،وهو املاكن املتخذ للعبادة.

• لوال ذلك  :أي :اختاذ القبور مساجد اذلي لعن فاعله.
ُ
• أب ْ ِر َز قربه  :أظهر يف ابلقيع ،أو لكشف وأزيل عنه احلائل بهدم جدران احلجرة.
ُ
• خ ِيش  :خاف الصحابة.

فوائد احلديث:
 .1أن هذا من وصاياه األخرية اليت أعدها آلخر أيامه تلحفظ.
 .2أن هذا من فعل ايلهود وانلصارى ،فمن فعله فقد اقتىف أثرهم ،وترك سنة حممد -عليه الصالة والسالم-.
 .3انليه األكيد ،واتلحريم الشديد من اختاذ القبور مساجد ،وقصد الصالة عندها غري صالة اجلنازة؛ فذلك ذريعة إىل تعظيم امليت والطواف
بقربه واتلمسح بأراكنه وانلداء باسمه ،وهذه بدعة عظيمة عمت ادلنيا ،وعبد انلاس القبور وعظموها باملشاهد وحنوها.

 .4أن الصالة عند القرب ،سواء اكنت بمسجد أو بغري مسجد ،من وسائل الِّشك األكرب.

 .5حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع محاية اتلوحيد واهتمامه بذلك.
ُْ َ
 .6أن اهلل -تعاىل -صان نبيه -عليه الصالة والسالم -عن أن يع َمل الِّشك عند قربه ،فأهلم أصحابه ومن بعدهم ،أن يصونوا قربه من أن يربز.

 .7يظن بعض انلاس أن قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصاحبيه داخل املسجد ،والصحيح أن املسجد حميط به ،لكنه ليس يف املسجد ،بل يف
حجرة اعئشة إىل اآلن ،وحجرة اعئشة ليست من املسجد ،ولم يدفن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مسجد ،وال بُين ىلع قربه مسجد ،وهذه
اإلحاطة باحلجرة حصلت يف عهد الويلد بن عبد امللك ،ولم يكن أحد يستقبل احلجرة ،فلما صارت اتلوسعة يف عهد األتراك جعل ما وراء
ً
داخال يف املسجد ،ولكنه بعيد عن القبور ً
جدا.
احلجر

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)5379( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, cursed women
who visit graves and people who take them
as places for worship and put lights on
them.

لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -زائرات
القبور ،واملتخذين عليها املساجد والرسج

 .295احلديث:

**

295. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :لعن `Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both
of them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -زائرات القبور،
peace and blessings be upon him, cursed women who
واملتخذين عليها املساجد والرسج».
visit graves and people who take them as places for
worship and put lights on them".

حسنه األبلاين يف املشاكة وضعفه

درجة احلديث:

**

يف السلسلة الضعيفة وإرواء

Hadith Grade:

الغليل وضعيف اجلامع وأحاكم
اجلنائز وتمام املنة.

املعىن اإلمجايل:

َ

َ

Brief Explanation:

اَّلل َ
يدعو َ -ص ُّىل َّ ُ
عليْ ِه َوسل َم -باللعنة ويه الطرد The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, invoked the curse of Allah, which is dismissal and
ُ
واإلبعاد عن رمحة اهلل للنساء الاليت يزرن القبور؛ remoteness from Allah's mercy, against the women
ألن زيارتهن يرتتب عليها مفاسد منها انلياحة who visit the graves. This is because their visit involves
َ
corrupt practices like wailing and exhibiting extreme
واجلزع وافتتان الرجال به ،ولعن اذلين يتخذون
impatience, and they may present temptation to men.
ُّ
املقابر مواطن عبادة أو يضيؤونها بالرسج والقناديل؛ He also cursed those who take the graves as places of
ألن هذا ٌ
worship, or light them with lamps and candles, because
غلو فيها ومداعة للِّشك بأصحابها.
this is exaggeration in venerating graves and might
lead to Shirk (associating partners with Allah) by
worshiping those buried in the graves.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• زائرات القبور  :من يذهب من النساء إىل القبور.

• املتخذين عليها ..الرسج  :اذلين يوقِدون الرسج ىلع املقابر ويضيؤونها.

فوائد احلديث:

ُّ
الغلو يف القبور باختاذها مواطن للعبادة؛ ألنه يفيض إىل الِّشك.
 .1حتريم

 .2أن الغلو يف القبور من الكبائر.
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
 .3أن علة انليه عن الصالة عند القبور يه :خوف الِّشك ،ال ألجل انلجاسة؛ ألن الرسول -صىل اَّلل علي ِه وسلم -قرن بني اختاذها مساجد
وإرساجها ولعن ىلع األمرين ،وليس اللعن ىلع إرساجها من أجل انلجاسة ،وألدلة أخرى.

 .4قصد القبور تلعظيمها عبادة هلا ،فيكون رشاك مهما اكن قرب صاحبها من اهلل.
 .5حتريم بناء املساجد ىلع القبور.
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 .6حتريم الصالة عند القبور ولو لم ينب مسجدا.
ٌ
 .7حتريم تنوير املقابر؛ ألن ذلك وسيلة لعبادتها.

 .8إثبات صفة الغضب هلل ىلع الوجه الالئق به -سبحانه-.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد،
ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد
للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل 1422ه .جامع الرتمذي ,ت :أمحد شاكر ,مكتبة مصطىف ابلايب ,ط1395 ,2ه .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .السنن الكربى ،للنسايئ ،حققه وخرج
أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل 1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)3357( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
May the curse of Allah be upon the Jews
and the Christians, for they took the graves
of their prophets as places of worship - He
wanted to warn against what they did - If it
were not for that, his grave would be made
prominent; yet, he feared it might be taken
as a place of worship.

 اختذوا قبور،لعنة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى

 ولوال ذلك،-حيذر ما صنعوا- أنبيائهم مساجد
ً
 غري أنه خيش أن يتخذ مسجدا،أبرز قربه
**

296. Hadith:

: احلديث.296

َ ُ
 ملا ن ِزل برسول: قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ً َ َ ُ َ َْ َ َ
يصة هل
مخ
ِ  ط ِفق يطرح،-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ْ
-وهو كذلك-  فإذا اغتَ َّم بها كشفها فقال،ىلع وجهه
ُ َْ
 اختذوا قبور، "لعنَة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى:
ُ
َُ ر
 ولوال ذلك أبْ ِر َز."حيذ ُر ما صنعوا
- أنبيائهم مساجد
َ َ َّ ُ
ُ ْ َق
َ ِ  غري أنه َخ،رب ُه
.يش أن يتخذ مسجدا

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: “As
the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, was about to breathe his last,
he kept drawing his sheet upon his face, and when he
felt uneasy, he would uncover his face and say in that
very state: ‘May the curse of Allah be upon the Jews
and the Christians, for they took the graves of their
prophets as places of worship - He wanted to warn
against what they did.' If it were not for that, his grave
would be made prominent; yet, he feared it might be
taken as a place of worship”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith, `A'ishah, may Allah be pleased with her,  أنه حينما حِضت-ريض اهلل عنها- ختربنا اعئشة
informs us that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said while in the throes of death:  الوفاة قال وهو يف-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
“May the curse of Allah be upon the Jews and the  "لعن اهلل ايلهود وانلصارى"؛ وذلك:سكرات املوت
Christians.” This is because they built places of worship
 ثم استنتجت.ألنهم بنوا ىلع قبور أنبيائهم مساجد
over the graves of their prophets. From the Prophet’s
statement, `A'ishah, may Allah be pleased with her,  أنه يريد بذلك حتذير أمته-ريض اهلل عنها- اعئشة
concluded that he wished to warn his Ummah against من أن تقع فيما وقعت فيه ايلهود وانلصارى فتبين
falling into the same error, building a mosque over his
grave. Then, she clarified that the Companions, may  ثم بينت أن اذلي منع الصحابة من،ىلع قربه مسجدا
Allah be pleased with them, did not bury the Prophet, دفنه خارج غرفته هو خوفهم من أن يتخذ قربه
may Allah’s peace and blessings be upon him, outside
ً
.مسجدا
his room for fear that his grave might be taken as a
place of worship.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. نزل به ملك املوت: بضم انلون وكرس الزاي أي: • ملا نزل
. جعل: بكرس الفاء وفتحها أي: • طفق
ٌ
. خطوط:كساء هل أعالم أي
: • مخيصة
ُّ
ُ
. غمته فاحتبس نفسه عن اخلروج: • اغتم بها
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• كشفها  :أزاهلا عن وجهه الِّشيف.

• فقال وهو كذلك  :أي :يف هذه احلالة احلرجة يقايس شدة الزنع.
ُّ
• حيذر ما صنعوا  :أي :لعنهم حتذيرا ألمته أن تصنع ما صنعوا.
اَّلل َعلَيْه َو َسلَّ َم -مما صنعوا ولعنُه من َ
• ولوال ذلك  :لوال حتذير انليب َ -ص َّىل َّ ُ
فعله.
ِ
ُ
ألبرز ُ
قربه ُ :دلفن خارج بيته.
•
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ُّ
َ
ُ
ُ
َ
• خيش  :يروى بفتح اخلاء بابلناء للفاعل فيكون املعىن :أن الرسول -صىل اَّلل علي ِه وسلم -هو اذلي أمرهم بعدم إبراز قربه .ويروى بضم اخلاء
بابلناء للمفعول فيكون املعىن :أن الصحابة هم اذلين خشوا ذلك فلم يُربزوا قربه.

فوائد احلديث:

 .1املنع من اختاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد يُصىل فيها هلل ،ألن ذلك وسيلة إىل الِّشك.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
ُّ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -واعتنائه باتلوحيد وخو ِفه أن يعظم قربه ،ألن ذلك يفيض إىل الِّشك.
 .2شدة اهتمام الرسول -صىل
 .3جواز لعن ايلهود وانلصارى ومن فعل مثل فعلهم من ابلناء ىلع القبور واختاذها مساجد.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -يف بيته ،وأن ذلك ملنع االفتتان به.
 .4بيان احلكمة من دفن انليب -صىل
َّ
َ َّ َّ ُ َ
ٌ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -بِّش جيري عليه ما جيري ىلع البِّش من املوت وشدة الزنع.
 .5أن انليب -صىل
 .6حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.

 .7جواز لعن الكفار ىلع سبيل العموم.
ً
عموما.
 .8حتريم ابلناء ىلع القبور

 .9الرد ىلع اذلين جيزيون ابلناء ىلع قبور العلماء تميزيا هلم عن غريهم.
 .10أن ابلناء ىلع القبور من سنن ايلهود وانلصارى.

 .11بيان فقه اعئشة -ريض اهلل عنها-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل 1422 ،ـه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل 1422ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ملحمد بن
عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.

الرقم املوحد)3330( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I have been intimidated in the path of Allah
ُ ْ ُ
at a time when no one else was intimidated,  ولقد أوذيت،ت يف اهلل وما خياف أحد
لقد أخيف
and I have been harmed for the sake of
 ولقد أتت يلع ثَلثون،يف اهلل وما يؤذى أحد
Allah at a time when no one else was
harmed, and I once spent thirty days and
من بني يوم ويللة وما يل وبلَلل طعام يأكله ذو
nights wherein I and Bilaal had nothing a
كبد إال يشء يواريه إبط بَلل
living being can eat except a little that was
kept under Bilaal's armpit.
**

297. Hadith:

: احلديث.297

-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل: قال،عن أنس
ُ
ُ ُ
ُ  «لقد أُخ:
 ولقد أوذيت يف،فت يف اهلل وما ُياف أحد
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َّ  ولقد أتت،اهلل وما يُؤذى أحد
يلع ثالثون ِمن بني
َ ُ ُُْ ٌ
ٌ
يشء
طعام يَأكله ذو ك ِبد إال
وبلالل
ِ ِ يوم ويللة وما يل
ُ يُواريه
.»إبط بالل
ِ

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said: "I have been intimidated in the path
of Allah at a time when no one else was intimidated,
and I have been harmed for the sake of Allah at a time
when no one else was harmed, and I once spent thirty
days and nights wherein I and Bilaal had nothing a
living being can eat except a little that was kept under
Bilaal's armpit".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and  يف هذا احلديث أنه-صىل اهلل عليه وسلم- ذكر انليب
blessings be upon him, says that he was alone when
ً
ُّ
he started proclaiming the message of Islam, and that بسبب- اكن وحيدا يف ابتداء إظهاره لدلين فخوفه
the disbelievers intimidated him and harmed him  ولم يكن معه أحد حينئذ، الكفار وآذوه-ذلك
because of that. At that time, he was alone with no
يوافقه يف حتمل األذى إال مساعدة اهلل ومحايته هل
support in the face of this harm other than the help,
َّ
protection, and guidance of Allah, the Almighty. The  ثم بني أنه اكن مع ذلك لكه يف قلة من،وتوفيقه إياه
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,  حيث ظل ثالثني،املال والطعام وعدم االستعداد
also says that he lacked money, food, and provisions at
ً
that phase to the extent that he once spent thirty days يوما وليس معه من الطعام إال يشء قليل حيمله
with no food but a little something that Bilaal, may Allah  ولم يكن هلم حىت إناء،بالل ويغطيه حتت إبطه
be pleased with him, used to carry under his armpit,
صىل-  وذلك حني خرج انليب،يضعون الطعام فيه
because they did not even have a pot for keeping food.
ً
.هاربا من مكة
-اهلل عليه وسلم
This Hadith refers to the period when the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, fled from
Makkah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ
َْ
ُ َ
ُ َ
ُُّ ات
ُّ ان ب
الر ُس ِل َواألن ِبيَا ِء
الر ُس ِل َواألن ِبيَا ِء >> ِصف
ِ >>  عقيدة:اتلصنيف
ِ اإليم
. رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. سنن الرتمذي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ ُ ُ
. خ روفت: فت
• أ ِخ
َ
. اإلنسان واحليوان: • ذو ك ِبد
. يسرته ويغطيه: • يواريه

69

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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 ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:

شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش:
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم- .فتح ابلاري رشح صحيح
ابلخاري ,أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ,دار املعرفة  -بريوت ,1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد 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.

الرقم املوحد)10966( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Khawlah came to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, complaining about her husband, but I
could not hear what she was saying.

لقد جاءت خولة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
 فاكن خيىف يلع الكمها،وسلم تشكو زوجها

**

298. Hadith:

: احلديث.298

َّ
 «احلمد هلل: أنها قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُ َ
 لقد جاءت خ ْولة إىل،اذلي َو ِس َع سمعه األصوات
َ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تشكو
 فاكن،زوجها
َّ
َّ ُيىف
 {قد سمع اهلل: فأنزل اهلل عز وجل،يلع الكمها

`A'ishah, may Allah be pleased with her, said: "Praise
be to Allah Whose hearing encompasses all voices.
Khawlah came to the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, complaining about
her husband, but I could not hear what she was saying.
Then Allah, Glorified and Exalted be He, revealed the
verse: {Certainly has Allah heard the speech of the one
who argues with you [O Muhammad] concerning her
husband and directs her complaint to Allah. And Allah
hears your dialogue...} [Surat-ul-Mujaadilah: 1]”.

قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتيك إىل اهلل واهلل
ُ ُ ََ
]» اآلية1 :او َركما} [املجادلة
يسمع حت

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Khawlah bint Tha`labah was married to Aws ibn asSaamit who said to her: "You are to me like my mother's
back," i.e. you are no longer lawful for me as a wife. So
she went to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and mentioned this to him. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said to her: "You have become unlawful for him (as a
wife)", so she started to say in a low voice which not
even `A'ishah could hear though she was near her:
"After I have become old, he (meaning her husband)
says this to me. I complain to Allah about (my) children
who, if they stayed with me, would be hungry, and if
they stayed with him, would be lost." This was her
argument with the Messenger of Allah that Allah
mentioned in the Quran: {Certainly has Allah heard the
speech of the one who argues with you [O Muhammad]
concerning her husband and directs her complaint to
Allah. And Allah hears your dialogue...}. So `A'ishah
said: "Praise be to Allah Whose hearing encompasses
all voices"; i.e. He heard everything and did not miss
anything thereof even if it were murmured in a very low
voice. "Khawlah came to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, complaining
about her husband, but I could not hear what she was
saying. Then Allah, Glorified and Exalted be He,
revealed the verse: {Certainly has Allah heard the
speech of the one who argues with you [O Muhammad]
concerning her husband and directs her complaint to
Allah. And Allah hears your dialogue...} [Surat-ulMujaadilah: 1]": This means that when Khawlah came
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اكنت خولة بنت ثعلبة مزتوجة من أوس بن الصامت
َّ أنت حرام
َّ أنت
،يلع
ِ : أي.يلع كظهر أيم
ِ :فقال هلا
فذهبت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وذكرت

 «قد حرمت: فقال هلا صىل اهلل عليه وسلم،هل قصتها

 فجعلت تقول بصوت منخفض ُيىف ىلع،»عليه
َ
ظاهر مين؟
 بعدما كربت سين:اعئشة مع قربها منها
َّ إىل اهلل أشكو حال صبية إن ضممتُهم
 وإن،إيل جاعوا
 فهذه جمادتلها لرسول اهلل صىل.تركتُهم عنده ضاعوا
َْ
 {قد َس ِم َع:اهلل عليه وسلم اليت ذكرها اهلل تعاىل بقوهل
َ ُ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َّ
َّ َ
َ ََْ َ َْ
ُ
واهلل
اَّلل
ِ اَّلل قول ال ِيت جتا ِدلك ِيف زو ِجها وتشت ِيك ِإىل
َُ ُ ََ ُ َ ْ َ
ُ
هلل اذلي َو ِس َع
يسمع حت
ِ  «احلمد: فقالت اعئشة.}اوركما
َ
 استوعبها وأدركها فال يفوته:َس ْم ُعه األصوات» أي
ُ َ
رسول اهلل
منها يشء وإن خيف «لقد جاءت خ ْولة إىل
ِ
َّ  فاكن ُيىف،صىل اهلل عليه وسلم ت َ ْشكو َز ْو َجها
يلع
َ ُ َ َ
َّ َّ ُ
ُ
اهلل قول اليت
 {قد س ِمع:عز وجل
 فأنزل اهلل،الكمها
ُ َُ
ُ
َْ
واهلل ي َ ْس َم ُع
هلل
ِ جتا ِدلك يف زو ِجها وتشتيك إىل ا
ُ ُ ََ
 فحينما جاءت:]» اآلية» أي1 :او َركما} [املجادلة
حت
خولة تشكو زوجها لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
اكنت تكلمه بصوت منخفض ال تسمعه اعئشة مع

 ومع ذلك سمعه اهلل تعاىل من فوق سبع،قربها منها

 وهذا من أبلغ األدلة، وأنزل اآلية املذكورة،سماوات

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ىلع اتصاف اهلل تعاىل بالسمع ،وهو أمر معلوم to the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, to complain about her husband, she was
بالِضورة من ادلين ،ال ينكره إال من ضل عن اهلدىtalking in a very low voice that `A'ishah could not hear .
وقول اعئشة هذا يدل ىلع أن الصحابة ريض اهلل even though she was near her. Nevertheless, Allah the
Almighty heard what Khawlah said from above seven
عنهم ،آمنوا بانلصوص ىلع ظاهرها اذلي يتبادر إىل
heavens and revealed this verse. This verse and this
الفهم ،وأن هذا هو اذلي أراده اهلل منهم ومن غريهم incident are among the major proofs that "hearing" is
من امللكفني ورسوهل؛ إذ لو اكن هذا اذلي آمنوا به one of the attributes of Allah the Almighty. This is an
indisputably established fact of religion, and no one
ُر
ُ َ ُّ
واعتقدوه خطأ لم يقروا عليه وبلني هلم الصواب ،ولم denies it except one who has gone astray. `A'ishah's
يأت عن أحد منهم تأويل هذه انلصوص عن statement is proof that the Companions, may Allah be
pleased with them, believed in the texts based upon
ظواهرها ،ال من طريق صحيح وال ضعيف ،مع توافر
their apparent meaning which immediately comes to
ادلوايع ىلع نقل ذلك.
mind and is readily understood from them. This is what
Allah required of them and other than them and of His
Messenger. Had this, which they believed and affirmed
regarding this issue, been incorrect, then Allah would
have clarified to them that it was wrong. None of them
was reported to have interpreted these texts to mean
other than their apparent indication, neither with
authentic nor weak chains of narration, although the
motives to report such an issue existed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
َّ ً
راوي احلديث :رواه ابلخاري معلقا بصيغة اجلزم ،ووصله النسايئ وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري واملصادر املذكورة يف اتلخريج.

معاين املفردات:

• وسع  :أدرك.

• جتادلك  :تناظرك وتناقشك.

• حتاوركما  :حتاوروا :تراجعوا الالكم بينهم.

فوائد احلديث:
 .1اتصاف اهلل تعاىل بالسمع الواسع املحيط ال كسمع املخلوق ،وهو أمر معلوم بالِضورة من ادلين ،ال ينكره إال من ضل عن اهلدى.
 .2أحاط ُ
سمع اهلل بكل االصوات ،ال ُيىف عليه منها يشء.
 .3إيمان الصحابة ريض اهلل عنهم بانلصوص ىلع ظاهرها اذلي يتبادر إىل الفهم.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"،
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نِّش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نِّش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين
اخلطيب ،نِّش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نِّش :دار اهلداية .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل ،لألبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد
عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد
الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.

الرقم املوحد)8295( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

لم يزتوج انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدجية

 .299احلديث:

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, did not take a
second wife until Khadeejah died.

حَّت ماتت

**

299. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :لم يزتوج انليب `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدجية حىت ماتت».
did not take a second wife until Khadeejah died”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

لم يزتوج انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدجية بنت The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, did not get married while Khadijah bint Khuwaylid,
خويدل ريض اهلل عنها حىت ماتت ,وهذا يدل ىلع may Allah be please with her, was his wife until after
ماكنة خدجية عند انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ويه she died. This attitude implies how much the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,
أوىل زوجاته.
cherished Khadeejah, his first wife.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَُّة يف َُّ
الص َ
َُّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :اعئشة ريض اهلل عنها
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 ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين،
حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نِّش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.

الرقم املوحد)11176( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
There was no person more beloved to them
(the Companions) than the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be
upon him. Nevertheless, they would not
stand up when they saw him, knowing his
dislike for that.

لم يكن شخص أحب إيلهم من رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم ،-واكنوا إذا رأوه لم يقوموا
ملا يعلمون من كراهيته ذللك

 .300احلديث:

**

300. Hadith:

ٌ
شخص Anas, may Allah be pleased with him, said: "There was
عن أنس -ريض اهلل عنه ،-قال« :لم يكن
)no person more beloved to them (the Companions
أَ َح َّ
وسلم،
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
ن
م
إيلهم
ب
ِ
than the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
َ ََْ
ََ َ
ََ ْ
واكنوا إذا رأوه لم يقوموا لِما يعلمون ِمن كرا ِهيته blessings be upon him. Nevertheless, they would not
stand up when they saw him, knowing his dislike for
ذللك».
"that.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيرب 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

**

In this Hadith, Anas, may Allah be pleased with him,
explains that no one was dearer to the honorable
Companions than the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him. Nevertheless, they
would not stand up when they saw him coming towards
them because they knew that he hated to see anyone
stand up for him.

أحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ
َْ
َ ُ
َ ُ
ات ُُّ
ان ب ُّ
الر ُس ِل َواألن ِبيَا ِء
الر ُس ِل َواألن ِبيَا ِء >> ِصف
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليم ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-

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 ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:

شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .مشاكة املصابيح ،حتقيق األبلاين ،نِّش :املكتب
اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م- .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ,دار املعرفة  -بريوت،
 ,1379رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد 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 إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء
 اإلدارة العامة للطبع – الرياض- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ِّ ً
ً
َ ى ً
لم يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا يف

He was not unseemly or obscene in his
speech, nor was he loud-voiced in the
markets, nor did he return evil for evil, but
he would forgive and pardon.

األسواق ،وال جيزي بالسيئة السيئة ،ولكن

 .301احلديث:

يعفو ويصفح

**

301. Hadith:

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

Abu `Abdullah al-Jadali reported: "I asked `A'ishah,
may Allah be pleased with her, about the moral
character of the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, and she said: 'He was not
unseemly or obscene in his speech, nor was he loudvoiced in the markets, nor did he return evil for evil, but
he would forgive and pardon" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

سأل أبو عبد اهلل اجلديل -رمحه اهلل -اعئشة -ريض
ُ ُ
اهلل عنها -عن خلق رسول اهلل -صىل اهلل عليه

اعل ،فلم يكن
وسلم -فأخربت أنه اكن ذا خلق ٍ
ً
مكرثا من
بذيئًا يتلكم بالقبيح من القول ،وال
ً
الفحش متلكفا هل ،وال يرفع صوته يف األسواق ىلع

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.

Brief Explanation:
**

Abu `Abdullah al-Jadali, may Allah have mercy upon
him, asked `A'ishah, may Allah be pleased with her,
about the moral traits of the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, and she told
him that his morals were sublime. He neither used foul
language nor feigned obscenity, and he never raised
his voice at the people in the markets in a rude manner.
He never shouted at them; rather, he was always
lenient and compassionate. If someone treated him
improperly, he would never return evil with evil, but
would forgive and pardon him.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ
َْ
َ ُ
َ ُ
ات ُُّ
ان ب ُّ
الر ُس ِل َواألن ِبيَا ِء
الر ُس ِل َواألن ِبيَا ِء >> ِصف
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليم ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1بيان ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اخللق الرفيع وابلعد عن األخالق اذلميمة.
 .2ذم اتللكم بابلذيء من القول والالكم القبيح.
 .3ذم رفع الصوت من غري داع.
 .4ذم أهل السوق اذلين يكونون بالصفة املذمومة من علو الصوت واللغط والزيادة يف املدحة واذلم ملا يتبايعونه وكرثة احللف وغري ذلك.
 .5مدح من يقابل اإلساءة بالعفو واملساحمة.

75

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-سنن الرتمذي ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:

شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر
العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نِّش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه- .إرشاد الساري لِّشح 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 ،نِّش:
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 ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان،
الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)10974( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
When Ibrahim died, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: There is a wet nurse for
him in Paradise.

ملا تويف إبراهيم -عليه السَلم ،-قال رسول اهلل
-صىل اهلل عليه وسلم :-إن ِل مرضعا يف اجلنة

 .302احلديث:

**

302. Hadith:

ر
عن الرباء -ريض اهلل عنه -قال :ملا تُويف إبراهيم Al-Baraa, may Allah be pleased with him, reported: -

"When Ibrahim died, the Messenger of Allah, may
عليه السالم ،-قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'There
َّ
« :إن هل ُم ْر ِض ًعا يف اجلنة».
is a wet nurse for him in Paradise"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

تويف إبراهيم ابن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمIbrahim, the son of the Messenger of Allah, may Allah's -
ً
peace and blessings be upon him, from Maariyah the
من مارية القبطية ،وهو ابن ثمانية عِّش شهرا ،فأخرب Copt, died when he was eighteen months old. So the
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل تعاىل قد أعد هل Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
informed us that Allah, the Almighty, had prepared
يف اجلنة من يقوم بإرضاعه حىت يتم رضاعته.
someone in Paradise to breastfeed him until his
suckling period would be completed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَُّة يف َُّ
الص َ
َُّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
**

فوائد احلديث:

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

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .منار القاري رشح
خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونِّشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار
ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف -اململكة العربية السعودية -اعم النِّش  1410 :ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)11189( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"When Adam died, the angels washed his
body with water an odd number of times,
dug him a grave, and said: This is the
tradition for Adam's children.

ملا تويف آدم غسلته املَلئكة باملاء وترا وأحلدوا
ِل وقالوا :هذه سنة آدم يف ودله

 .303احلديث:

**

303. Hadith:

عن أيب بن كعب ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلمUbayy ibn Ka‘b, may Allah be pleased with him, -
ُ
ْ ً reported that the Prophet, may Allah’s peace and
ُ ُ ر َ ُ َ َّ َ ْ
ا،
ر
ت
و
باملاء
املالئكة
ه
قال« :ملا تويف آدم غسلت
ِ
blessings be upon him, said: "When Adam died, the
ُ َّ ُ َ َ َ َ
َ ْ ُ
دله».
angels washed his body with water an odd number of
وأحلَدوا هل ،وقالوا :هذه سنة آدم يف و ِ
times, dug him a grave, and said: 'This is the tradition
for Adam's children"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ملا مات آدم -عليه السالم -غسلته املالئكة باملاء When Adam, peace be upon him, died, the angels
washed his body with water an odd number of times,
ً
وترا ،مرة واحدة ،أو ثالثة ،أو مخسة ،وشقوا هل يف which could be one, three, or five times, and dug a hole
َّ ُ
ًّ
جانب حفرة القرب شقا ودفنوه فيه ،وقالوا« :هذه ُسنة in the side of the grave and buried him therein. Then
َ
ُ
they said: "This is the tradition for Adam's children." In
ََ
دله» أي :يُفعل بودل آدم ما فعل بأبيهم من
آدم يف َو ِ
other words, the children of Adam should go through
الغسل وادلفن ىلع الكيفية املذكورة ،وإنما يلزتم the same procedure of washing and burial that their
father went through. Indeed, only the guided among
بذلك املهديون من ودله.
Adam's children will abide by this tradition.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :رواه الطرباين واحلاكم.
َُ
اتلخريج :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :املستدرك ىلع الصحيحني للحاكم.
**

معاين املفردات:

• ِوترا  :الوتر هو العدد الفرد ،إما واحد ،أو ثالث ،أو مخس وهكذا.
ًّ
• أحلدوا  :شقوا هل شقا يف جانب القرب.

فوائد احلديث:
 .1اإليمان باملالئكة وأنها غسلت آدم -عليه السالم-.
 .2مِّشوعية غسل امليت ،وأنه فرض كفاية.
 .3مِّشوعية دفن امليت ،وأنه فرض كفاية.
 .4استحباب أن يكون غسل امليت وترا.
 .5استحباب اللحد يف القرب.
 .6فضيلة عظيمة آلدم -عليه السالم-؛ ألن املالئكة يه اليت تولت تغسيله ودفنه.
املصادر واملراجع:
-املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نِّش :دار الكتب العلمية – بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م- .املعجم

األوسط ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشايم الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين،
انلارش :دار احلرمني – القاهرة- .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم- .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري،
نِّش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح- .خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نِّش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة،
 1420ـه1999 /م- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل،
 1422ـه2002 -م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ملا َخلَ َق ُ
اهلل اخلَلْ َق َك َت َب يف ك َيتابَ ،ف ُه َو ع ْين َدهُ
ٍ
ى َْ َْ
َ َ
َ َ َ
ف ْوق الع ْر يش :إين َرمح ييت تغل ُيب غض ييب

When Allah created the creation, He wrote
in a book, which is with Him over the
Throne, “Verily, My mercy predominates
over My anger".

 .304احلديث:

**

304. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :ملا خلق ُ
اهلل
ْ
اخلَل َق كتب يف كتاب ،فهو عنده فوق العرش :إن
ََ ْ
رمحيت َت ْغل ُ
ب غضيب» .ويف رواية« :غلبَت غضيب»
ِ
َ ََ ْ
ويف رواية« :سبقت غضيب».

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘When Allah created the
creation, He wrote in a book, which is with Him over the
Throne: “Verily, My mercy predominates over My
anger.”’" Another narration: "My mercy predominated
My anger.'' Another narration: "My mercy preceded My
anger''.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ملا خلق اهلل -عز وجل -اخللق لكهم كتب يف كتاب When Allah, the Almighty and Majestic, created the
creation, He wrote in a book that is with Him above the
َّ
عنده فوق العرش :إن رمحيت أكرث وأغلب يلع من Throne: “My mercy prevails and is much more than My
”anger.
غضيب .قال -تعاىل( :-ورمحيت وسعت لك يشء)،
**

وهذا حيمل املسلم ىلع عدم ايلأس والقنوط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العرش  :رسير امللك ،وعرش الرمحن :رسير اهلل أعلم به.

• غضيب  :الغضب من اهلل صفة واضحة نؤمن بها ،وهو إنكاره ىلع من عصاه ،وسخطه عليه ،وإعراضه عنه ،ومعاقبته هل.

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع علو اهلل -عز وجل -ىلع خلقه ،وأنه فوق عرشه بائن من خلقه.
 .2إثبات صفيت الرمحة والغضب هلل -عز وجل ،-وال جيوز تأويلهما بإرادة اثلواب والعقاب.
 .3سعة رمحة اهلل بعباده اكفة ،وأن رمحته سبقت غضبه.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش:
دار ابن اجلوزي .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،نِّش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .صحيح ابلخاري،
نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ ُ
اهلل آدم مسح ظهره فسقط من ظهره لك
ملا خلق
ُِّ
ََ
نسمة هو خالقها من ذريته إىل يوم القيامة

Adam denied, so his offspring denied;
Adam forgot, so his offspring forgot; and
Adam sinned, so his offspring sinned.
**

305. Hadith:

: احلديث.305

 قال رسول اهلل: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ اهلل
ُ  «ملا خلق:-صىل اهلل عليه وسلم،آدم مسح ظهره
َ
ُ
فسقط من ظهره لك ن َسمة هو خالقها من ذ رريته إىل
ً  وجعل بني عيين لك إنسان منهم َوب،يوم القيامة
يصا
ِ
 َمن هؤالء؟، أي رب: ثم عرضهم ىلع آدم فقال،من نور

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "When Allah created
Adam, He wiped his back and every person that He
created among his offspring until the Day of Judgment
fell out of his back. He placed a ray of light between the
eyes of every person. Then, He showed them to Adam
and he said: 'O Lord! Who are these?' He said: 'These
are your offspring.' Adam saw one of them whose ray
between his eyes amazed him, so he said: 'O Lord!
Who is this?' He said: 'This is a man from the latter
generations of your offspring called Dawud (David).' He
said: 'O Lord! How long did You make his lifespan?' He
said: 'Sixty years.' He said: 'O Lord! Add forty years
from my life to his.' At the end of Adam's life, when the
angel of death came to him, Adam said: 'Do I not have
forty years remaining?' He said: 'Did you not give them
to your son Dawud?' He said: 'Adam denied, so his
offspring denied; Adam forgot, so his offspring forgot;
and Adam sinned, so his offspring sinned"'.

ُ  فرأى رجال منهم فأعجبه َوب، هؤالء ذريتك:قال
يص
ِ
 هذا رجل: أي رب َمن هذا؟ فقال: فقال،ما بني عينيه
ُ
 رب: فقال. داود:من آخر األمم من ذ رريتك يقال هل
َ كم جعل
 ِزده، أي رب: قال، ستني سنة:ت ُع ُم َره؟ قال
 فلما قيض عمر آدم جاءه.من ُع ُمري أربعني سنة
ُ َ َ
َ أولَم
َ : فقال،ك املوت
يبق من عمري أربعون سنة؟
مل
َ
َ :أولم ُت ْعطها ابنَك داود قال
ُ فج َح َد
َ :قال
آدم فجحدت
ِ
ُ
َ
َ
ُ  ونيس،ُذ رريتُه
 وخ ِطئ آدم فخ ِطئت، آدم فنسيت ذ رريتُه
ُ
.»ذ رريتُه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When Allah created Adam, He wiped his back and all
his human offspring that Allah would create until the
Day of Judgment came out of his back. This wiping and
coming out should be understood literally, and it is not
permissible to interpret it beyond the apparent
meaning, as this is the methodology of Ahl-us-Sunnah.
When Allah took them out of his back, He placed a
glimmering light between each person's eyes, then he
showed them to Adam. Adam said: "O my Lord, who
are these?" Allah Almighty said: "They are your
offspring." He saw a man among them whose light
between his eyes amazed him, so he said: "O my Lord,
who is this?" Allah Almighty said: "He is Dawud." Adam
said: "My Lord, how long would he live?" He said: "Sixty
years." Adam said: "My Lord, add forty years from my
lifespan to his." When Adam had lived all his lifespan
minus forty years, the angel of death came to him to
take his soul. Adam said: "There are forty years
remaining in my life." He said to him: "You gave them
to your son Dawud." Adam denied it because that was
in the unknown world of progenies, and he did not
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، مسح ظهره-عليه السالم-  آدم-تعاىل- ملا خلق اهلل
فخرج من ظهره لك إنسان هو خالقه من ذريته إىل

 وال، وهذا املسح واإلخراج ىلع حقيقته،يوم القيامة
جيوز تأويله بما ُيرجه عن ظاهره كما هو مذهب

 فلما أخرجهم من ظهره جعل بني عيين.أهل السنة
ً
ً
 ثم عرضهم ىلع،لك إنسان منهم بريقا وملعانا من نور
 هم:-تعاىل-  من هؤالء؟ قال، يا رب: فقال آدم،آدم

 فرأى رجال منهم فأعجبه الربيق اذلي بني.ذريتك

. هو داود:-تعاىل-  من هذا؟ قال، يا رب: فقال،عينيه
َ
. ستني سنة:جعلت عمره؟ قال
 رب كم:فقال آدم

 فلما انقىض. رب زده من عمري أربعني سنة:قال
 جاءه ملك املوت يلقبض،عمر آدم إال أربعني سنة

. لقد بيق من عمري أربعون سنة: فقال آدم،روحه

 وقد أنكر آدم ذلك. لقد أعطيتها ابنك داود:فقال هل
ألنه اكن يف اعلم اذلر فلم يستحِضه حالة ميجء ملك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املوت هل ،فأنكرت ذريته ،ونيس آدم فنسيت ذريتهremember it upon arrival of the angel of death. As a ،
result, his offspring also denied. Likewise, Adam forgot,
وعىص آدم بأكله من الشجرة فعصت ذريته ،ألن so his offspring forget; Adam disobeyed, so his
الودل يشبه أباه .فهذا داود اكن عمره املكتوب ستني offspring disobey, because the child resembles his
father. Dawud's lifespan was forty years and Allah
سنة ثم زاده اهلل أربعني سنة ،واهلل -سبحانه -اعلم
made it sixty. Allah, may He be glorified, is All-Knowing
بما اكن وما يكون وما لم يكن لو اكن كيف اكن of what happened, what will happen, and what did not
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه هل وما يزيده إياه بعد ذلكhappen if it happened how it would be. He knows what ،
He wrote for him and what increase He would grant him
واملالئكة ال علم هلم إال ما علمهم اهلل ،واهلل يعلم later. The angels have no knowledge except what Allah
األشياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماءinforms them. Allah knows things before they happen :
and after they happen. For this reason, scholars said
إن املحو واإلثبات يف صحف املالئكة ،وأما علم
that erasing and affirming occur in the sheets of the
اهلل -سبحانه -فال ُيتلف وال يبدو هل ما لم يكن angels; but knowledge of Allah, may He be Glorified,
ً
never changes, nor does He become aware of anything
اعلما به فال حمو فيه وال إثبات.
He does not know before. Therefore, there is no erasing
or affirmation in His knowledge.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• نسمة  :انلفس والروح.
• وبيصا  :بريقا وملعانا.
• جحد  :أنكر.
• خطئ  :عىص.

• آدم  :هو أبو البِّشية وأول اخلليقة وأول نيب.

• القيامة  :يوم القيامة :هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس.

• داود  :هو نيب كريم من أنبياء بين ارسائيل أويت امللك وانلبوة.

فوائد احلديث:
 .1أن إخراج اذلرية اكن حقيقيا.
 .2إثبات أن اهلل -تعاىل -مسح ىلع ظهر آدم من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل.
 .3إثبات الالكم هلل -تعاىل -من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل.
 .4املحو واإلثبات يف صحف املالئكة ،وأما علم اهلل سبحانه فال ُيتلف وال يبدو هل ما لم يكن اعملا به فال حمو فيه وال إثبات.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين،
نِّش :املكتب اإلساليم .املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت .مرقاة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .جمموع الفتاوى ،تليق
ادلين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،انلارش :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الِّشيف ،املدينة
َّ َّ
السقاف-
انلبوية ،اململكة العربية السعودية ،اعم النِّش1416 :ه1995/م .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة -علوي بن عبد القادر
انلارش :ادلرر السنية  -دار اهلجرة-الطبعة :اثلاثلة  1426 ،ـه2006 -م .قصص األنبياء-أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري -حتقيق :مصطىف عبد
الواحد -انلارش :مطبعة دار اتلأيلف  -القاهرة-الطبعة :األوىل  1388 ،ـه 1968 -م.
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When Allah created Adam, peace be upon
him, He said to him: "Go and greet those –a
group of angels who were sitting– and
listen to what they are going to say in
response to your greeting as that will be
your greeting and the greeting of your
offspring".

: قال-صىل اهلل عليه وسلم- ملا خلق اهلل آدم
ِّ َ َ
ََ
نف ٍر من املَلئكة- اذهب فسل ْم ىلع أوئلك
َ َُ ى
َ َ ُّ ُ
 فاستمع ما حيَيونك؛ فإنها حتييتك-جلوس
ُ
َ
وحتية ذ ِّريتيك
**

306. Hadith:

: احلديث.306

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "When Allah created Adam, peace be
upon him, He said to him: 'Go and greet those –a group
of angels who were sitting– and listen to what they are
going to say in response to your greeting as that will be
your greeting and the greeting of your offspring.' He
(Adam) said: 'As-Salaamu `alaykum (peace be upon
you).' They replied: 'As-Salaamu `alayka warahmatullaah (Peace and mercy of Allah be upon you),'
thus adding 'wa-rahmatullaah (and mercy of Allah)' in
their response to his greeting".

صىل اهلل عليه-  «ملا خلق اهلل آدم: قال-عليه وسلم
َ ر
ََ
نف ٍر من-  اذهب ف َسل ْم ىلع أوئلك: قال-وسلم
َ َ
َ َ ُّ َ ُ
حت َّيتُك
ِ  فاستمع ما حييونك؛ فإنها-املالئكة جلوس
َ ُ
 السالم: فقالوا، السالم عليكم: فقال.وحتية ذ رري ِتك
ُ  فَ َز،عليك ورمحة اهلل
ُ اد
.» ورمحة اهلل:وه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When Allah created Adam, He ordered him to go to a
group of angels and greet them with peace and then
listen to their response to his greeting because that
would be the prescribed greeting for him and his
offspring after him who follow the religion of the
Messengers. So he said: As-Salaamu `alaykum (peace
be upon you), and they replied: As-Salaamu `alayka
wa-rahmatullaah (peace and mercy of Allah be upon
you), adding 'rahmatullaah' (mercy of Allah). This has,
thus, become the prescribed wording when greeting
and returning the greeting. Other Hadiths had the
addition: "wa-rahmatullaah wa-barakaatuh (... and
mercy of Allah and His blessings be upon you)".

 ملا خلق اهلل آدم أمره اهلل أن يذهب:معىن احلديث
ََ
 وانلفر ما بني اثلالثة،إىل نف ٍر من املالئكة
 ويستمع إىل إجابتهم، فيحييهم بالسالم،والتسعة
 فتكون تلك اتلحية املتبادلة بينه وبينهم يه،عليه

اتلحية املِّشوعة هل وذلريته من بعده ممن هم ىلع دين
، السالم عليكم: فقال. ويتبعون سنتهم،الرسل

 "ورمحة:  فزادوه،  السالم عليك ورمحة اهلل:فقالوا

 فاكنت هذه الصيغة يه املِّشوعة عند إلقاء،"اهلل

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

.رده

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

:فوائد احلديث
.-عليه السالم-  فيه إشعار أن املالئكة املذكورين اكنوا ىلع بعد من آدم.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2بيان أن اهلل -تعاىل -علمه كيفية السالم.

 .3بيان كيفية السالم املِّشوعة عند االبتداء والرد.

 .4مِّشوعية الزيادة ىلع املبتدئ يف رد السالم وذلك كما قال تعاىل( :فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (النساء.)86:
 .5األمر بتعليم العلم وأخذه عن أهله.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،عين بتصحيحه ونِّشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النِّش  1410 :ـه1990 -
م.

الرقم املوحد)3556( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, returned from the
Battle of Khandaq (i.e. Trench) and put
down his arms and took a bath, Jibreel
(Gabriel), peace be upon him, came and
said (to him): You had put down your
arms? By Allah, we (i.e. the angels) have
not put them down yet. So, set out for them.

 من-صىل اهلل عليه وسلم- ملا رجع انليب

 أتاه جربيل، ووضع السَلح واغتسل،اخلندق

 «قد وضعت السَلح؟ واهلل: فقال،عليه السَلم
» فاخرج إيلهم،ما وضعناه

**

307. Hadith:

: احلديث.307

َّ : قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ لما
ُّ
- انليب
رجع
َ الس
وو َض َع ر
َ ، من اخلَنْ َدق-صىل اهلل عليه وسلم
الح
ُ
 «قد: فقال،-عليه السالم-  أتاه ِج ْربيل،واغتسل
ْ َ
َ َ ر
ُ
:فاخرج إيلهم قال
،وضعناه
هلل ما
ِ وضعت السالح؟ وا
َ َ ُ
ْ
 فخرج، وأشار إىل بَ ِين ق َر ْيظة، ها ُهنا:فإىل أي َن؟ قال
ُّ
.» إيلهم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
"When the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, returned from the Battle of Khandaq (i.e.
Trench) and put down his arms and took a bath, Jibreel
(Gabriel), peace be upon him, came and said (to him):
'You had put down your arms? By Allah, we (i.e. the
angels) have not put them down yet. So, set out for
them.' The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'Where to go?' Jibreel said: 'Towards
this side', pointing towards the Banu Qurayzhah. So,
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, headed towards them”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

When the Prophet, may Allah's peace and blessings be  من غزوة-صىل اهلل عليه وسلم- ملا رجع انليب
upon him, returned from the Battle of Khandaq (the
Trench), also known as the Battle of Ahzaab (the  وقد نرصه اهلل ىلع كفار،اخلندق ويه غزوة األحزاب
Confederates), after Allah had granted him victory ، دخل بيته وألىق السالح،قريش ومن اعونهم
against the disbelievers of the Quraysh and those who
عليه-  فأتاه جربيل،واغتسل من غبار املعركة
supported them, he entered his house, put down the
war gear, and took a bath to wash away the dust of the  ولكن، إنك قد ألقيت السالح: وقال هل،-السالم
battle. Jibreel (Gabriel), peace be upon him, came and  ثم أمره،املالئكة ما زالت مرتدية هل وما ألقته
told him: You had put down your weapon, but the
angels have not yet put them down and are still carrying  وهم طائفة من ايلهود،باخلروج لقتال بين قريظة
theirs. Then he ordered him to set out to fight the Banu صىل-  قد نقضوا العهد مع رسول اهلل،حول املدينة
Qurayzhah, a Jewish community that lived at the
-  فخرج انليب، وساعدوا الكفار-اهلل عليه وسلم
outskirts of Madinah, who betrayed the covenant of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings  بمن معه من الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم
be upon him, and helped the disbelievers. The Prophet,
.فقاتلوهم ونرصهم اهلل ىلع عدوهم
may Allah's peace and blessings be upon him, set out
with his Companions, fought them, and Allah rewarded
them with victory over their enemies.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ََ ُ َ ْ َ
َ
َ ََ ُ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> أعمال
ِ >>  عقيدة:اتلصنيف
ِاإليمان ب
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  اعئشة:اتلخريج
. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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 ُيرج إىل حرب إال بإذن من اهلل -تعاىل-.
 .2أن املالئكة تصحب املجاهدين ىف سبيل اهلل ،وأنها ىف عونهم ما استقاموا.
 .3أن ايلهود أهل غدر وخيانة.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم،

حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :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 ،نِّش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م- .رشح
صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نِّش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م- .تاج العروس
من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نِّش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)10556( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When Allah fashioned Adam in Paradise,
He left him (in the form in which He
created him) as long as He desired to leave
him (i.e. for an interval of time). Satan
started to go round Adam looking at him.
Once he saw that Adam had a hollow body,
he realized that he was a weak creature.

ملا صور اهلل آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهلل أن
، ينظر ما هو، فجعل إبليس يطيف به،يرتكه

فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا ال يتمالك
**

308. Hadith:

: احلديث.308

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

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "When Allah fashioned
Adam in Paradise, He left him (in the form He created
him) as long as He desired to leave him (i.e. for a
certain period of time). Satan started to go round Adam
looking at him. Once he saw that Adam had a hollow
body, he realized that he was a weak creature".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ
When Allah created Adam in Paradise and shaped his  تركه مدة لم،وشلك صورته
ملا خلق اهلل آدم يف اجلنة
**

image, He left him for some time before blowing life into
him. So Iblees (Satan) started to walk around him in  وينظر، فجعل إبليس يدور حوهل،ينفخ فيه الروح
circles and look closely at him to find out what this  فلما رأى داخله،إيله؛ يلعرف ما هو هذا اليشء
creation was. When he saw that Adam was hollow on
 عرف أنه خملوق ضعيف ال يملك، وهل جوف،خايلًا
the inside, he knew that it was a weak creature that
َ
does not have the ability to ward off the whispering of  أو علم أنه يؤىت من قِبل جوفه،دفع الوسوسة عنه
ُ
Satan, or he knew that that creature would commit a sin  أو اكن قد،باذلنب؛ فإنه أيت من األكل من الشجرة
motivated by his insides (since he sinned by eating from
َ
َّ
the forbidden tree), or he knew that creatures that are  وقد استشلك بعض.علم أن اخللق املجوف ضعيف
hollow on the inside are weak. Some people  «يف اجلنة» مع ما ورد من أنه تعاىل خلق:انلاس قوهل
ُ
considered the words: "in Paradise" to be problematic,
ُ
ك
ر
ت
أنه
حيتمل
بأنه
جيب
 وأ،آدم من أجزاء األرض
ِ
given the narrations that say that Allah created Adam
َّ
َّ
from different parts of the earth. The answer that was كذلك حىت مرت عليه األطوار واستعدت صورته
given to those people is that it is possible that Adam  ثم ُمحلت إىل اجلنة ونُفخ،لقبول نفخ الروح فيها
ِ
ِ
was left like that until he went through several stages
.روحه فيها
and his image was ready for the breathing of life into it,
then it was carried to Paradise where life was blown into
him there.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. رواه مسلم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َّ
َّ •
. وشلك صورته، خلقه: صور
. يدور حوهل: • يُطيف
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• أجوف  :هل جوف ،وقد يكون معناه :خاىل ادلاخل.
• ال يتمالك  :ال يملك دفع الوسوسة عنه.

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

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن
عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
حممد إسحاق َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري،
انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)6338( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
When he washed the body of the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon
him, he looked for what is usually found on
the dead person’s body (i.e. dirt), but found
nothing. Therefore, He said: May my father
be sacrificed for you, you are pure alive and
dead.

ملا غسل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذهب
يلتمس منه ما يلتمس من امليت ،فلم جيده،
ًّ
ى ِّ
ً
فقال :بأيب الطيب ،طبت حيا ،وطبت ميتا

 .309احلديث:

**

309. Hadith:

َ

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه ،-قال :ملا غ َّ
سل `Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him,
َ َ َ ْ
reported: "When he washed the body of the Prophet,
َّ
ب يَلتَ ِم ُس منه ما
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذه
may Allah’s peace and blessings be upon him, he
َ
ْ
ر
ر
ُ
جيده ،فقال« :بأيب الطيبlooked for what is usually found on the dead person’s ،
يلتمس ِمن امليت ،فلم ِ
بت حيا ،وط َ
ط َ
body (i.e. dirt), but found nothing. Therefore, He said:
بت ميتا».
ِ
ِ
'May my father be sacrificed for you, you are pure alive
and dead"’.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ملا َّ
غسل ٌّ
يلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نظر هل When `Ali, may Allah be pleased with him, washed the
body of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
جيد من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما جيده من blessings be upon him, he went on looking for things
سائر األموات من خروج ابلول أو الغائط أو ما شابه that are usually looked for on the deceased like urine,
excrement, and the like. Such things usually come out
ذلك؟ فقد حيصل هذا للميت نتيجة السرتخاء
of the corpse as a result of joints’ relaxation.
ً
املفاصل ،فلم جيد شيئا من ذلك ،فقال يلع :أفديك Nevertheless, `Ali, may Allah be pleased with him,
بأيب يا رسول اهلل ،أنت الطيب ،طيب وأنت يحfound nothing. So, he said: May my father be sacrificed ،
for you, you are the pure one; you were pure when alive
وطيب وأنت ميت.
and you are pure when dead.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ
ََ َ ُ ُ
َْ َ
ان ب ُّ ُ
الرس ِل َواألن ِبيا ِء >> عالمات انلُُّب َُّوةِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليم ِ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
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 ،نِّش :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
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.

الرقم املوحد)10962( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
On the day of (the Battle of) Badr, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, looked at the
polytheists, who were one thousand
(fighters), while his Companions were
three hundred and nineteen.

صىل اهلل عليه- ملا اكن يوم بدر نظر رسول اهلل
 وأصحابه، إىل املرشكني وهم ألف-وسلم
ً
ثَلثمائة وتسعة عرش رجَل

**

310. Hadith:

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him, reported:
"On the day of (the Battle of) Badr, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
looked at the polytheists, who were one thousand
(fighters), while his Companions were three hundred
and nineteen. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, turned towards the Qiblah
(prayer direction), stretched his hands up, and started
calling upon his Lord: 'O Allah, fulfill for me what You
have promised to me. O Allah, accomplish what You
have promised to me. O Allah, if this small band of
Muslims is destroyed, You will not be worshiped on
earth.' He continued his supplication to his Lord while
raising his hands and facing the Qiblah until his mantle
slipped down from his shoulders. So Abu Bakr came to
him, picked up his mantle, and put it back on his
shoulders. Then he embraced him from behind and
said: 'O Prophet of Allah, you have sufficiently prayed
to your Lord, and He will fulfill for you what He has
promised you.' So Allah, the Exalted, revealed: {When
you appealed to your Lord for help, He responded to
your call (saying): I will help you with one thousand
angels coming in succession.} [Surat-ul-Anfaal: 9] So
Allah supported him with angels." Abu Zumayl reported
that Ibn ‘Abbaas told him: "On that day, a Muslim was
chasing a disbeliever who was running in front of him,
he heard the sound of a whip from above, and the voice
of a rider, saying: 'Go ahead, Hayzoom.' He glanced at
the polytheist, who had (then) fallen down on his back.
When he looked at him, there was a scar on his nose,
and his face was torn as if it had been lashed with a
whip, and it all turned purple. The Ansaari (man from
the Ansaar [Muslim people of Madinah]) came to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, and related this (incident) to him. He said:
'You have told the truth. This was help from the third
heaven.' On that day (the day of the Battle of Badr), the
Muslims killed seventy disbelievers and captured
seventy as captives. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said to Abu
Bakr and ‘Umar, may Allah be pleased with them: 'What
is your opinion regarding these captives?' Abu Bakr
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: احلديث.310

ْ ُ
َّ : قال-ريض اهلل عنه- عن ابن عباس
يوم بدر
لما اكن
ُ
 إىل املِّشكني-صىل اهلل عليه وسلم- نظر رسول اهلل
ُ
، وأصحابه ثالثمائة وتسعة عِّش رجال،وهم ألف
َ
ُّ فاستقبل
 ثم، القبلة-صىل اهلل عليه وسلم- نيب اهلل
َ
ْ
َْ
َّ
ْ
ر
جن ْز يل ما
ِ  «امهللَّ أ: فجعل يه ِتف بربه،مد يديه
َْ ْ
َْ
َْ
 امهللَّ إن ته ِلك هذه،آت ما وعدتين
ِ  امهلل،وعدتين
ُ
ْ
ُْ
 فما،»ال ِعصابة من أهل اإلسالم ال تعبَد يف األرض
َ
ًّ
زال َي ْهتف ر
 حىت، مادا يديْه مستقبل ال ِقبلة،بربه
ِ
َْ
، فأتاه أبو بكر فأخذ ِرداءه،سقط ِرداؤه عن منكبيه
َ َ  ثم،فألقاه ىلع َمنْكبيه
َّ  يا: وقال،الزتمه ِمن َو َرائه
نيب
َ
ْ
َّ
َّ مناش َدتَك
 فإنه سيُن ِجز لك ما،ربك
 كفاك،اهلل
َ
َّ
 {إذ تستغيثون ربكم:-عز وجل-  فأنزل اهلل،وع َدك
ر
ُّ
فاستجاب لكم أين ُم ِمدكم بألف من املالئكة
َّ
ُ فأمده
 قال أبو،اهلل باملالئكة
]9 :ُم ْر ِدفني} [األنفال
ٌ
 بينما رجل من: قال، فحدثين ابن عباس:زميل
ََ
ُّ َ
يشتد يف أثر َر ُج ٍل من املِّشكني
املسلمني يومئذ
ً
َ
َ
َ بالس ْوط ف ْوقه
َّ  إذ َسمع رضبة،أمامه
وص ْوت الفارس
ِ
ََّ
ََ
ْ
َ
ُ أقدم ح
 فنظر إىل املِّشك أمامه فخر،زيوم
ِ :يقول
ْ
ُ َ ُ
ُ
َّوشق
، فنظر إيله فإذا هو قد خ ِطم أنفه،ُم ْستَلقيًا
ْ
ُ
ُ
َّ كِضبة
ْ
َّ َ فاخ
 فجاء،أمجع
ِض ذلك
الس ْوط
،وجهه
َ
َّ
صىل اهلل عليه-  فحدث بذلك رسول اهلل،األنصاري
َ « : فقال،-وسلم
َ ْصدق
 ذلك ِمن َم َد ِد السماء،ت
َ
َ
 قال أبو، وأ َرسوا سبعني، فقتَلوا يومئذ سبعني،»اثلاثلة
َ َّ
ُ
 قال،فلما أ َرسوا األسارى
: قال ابن عباس،زميل
: أليب بكر وعمر-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ
َ
 يا نيب:«ما ت َر ْون يف هؤالء األسارى؟» فقال أبو بكر
ْ
َ
ً ْ
ُ َ
َ الع رم
َ  هم بنو،اهلل
 أ َرى أن تأخذ منهم ِفديَة،والع ِشرية
ْ ُ
ً َّ
اهلل أن يهديَهم
 فعىس،قوة ىلع الكفار
فتكون نلا
 «ما:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،لإلسالم
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َ
َّ
َ
 ما،هلل يا رسول اهلل
ِ  ال وا:ترى يا ابن اخلطاب؟» قلت
َّ َ ُ ْ
كن ا
ِ  ولكين أرى أن تم،أرى اذلي رأى أبو بكر
َ
ْ ََ
َُ ر
ًّ ك ْن
عليا من َع ِقيل فيِضب
 فتم،فنِضب أعناقهم
ُ ر
َ
، فأرضب عنُقه، وت َمك رين من فالن نسيبًا لعمر،عنقه
ُ
َ ،ناديدها
ُ وص
َ أئمة الكفر
فه ِو َي رسول اهلل
فإن هؤالء
َْ
َ
 ولم يهو ما، ما قال أبو بكر-صىل اهلل عليه وسلمُ
َ
َّ ،قلت
ُ
ُ
صىل-  فإذا رسول اهلل،جئت
فلما اكن من الغ ِد
ُ ، وأبو بكر قاعدين يبكيان-اهلل عليه وسلم
:قلت

said: 'They are our kith and kin. I think you charge them
a ransom (in return for releasing them), which (the
ransom) will be a source of strength to us against the
disbelievers. Perhaps, Allah will guide them to Islam.'
Then the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'What is your opinion, O
Ibn al-Khattaab?' He said: 'No, by Allah, O Messenger
of Allah, I do not agree with the opinion of Abu Bakr. I
am of the opinion that you should hand them over to us
so that we cut off their heads. Hand over ‘Aqeel to ‘Ali
to cut off his head, and hand over such-and-such
relative to me to cut off his head. These are the leaders
of the disbelief and its veterans.' ‘Umar noted: 'The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, favored the opinion of Abu Bakr and did
not favor what I had said. The next day, when I came
to the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, I found that both he and Abu
Bakr were sitting and crying. I said: ‘O Messenger of
Allah, why are you and your companion crying? Tell me
the reason. For I will cry, or I will at least pretend to cry
in sympathy with you.’ The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: ‘I cry for
what has been offered to your companions of taking the
ransom (from the prisoners). I was shown the
punishment to which they will be subjected. It was
brought to me as close as this tree. (He pointed to a
tree close to him.)’ Then Allah, the Exalted, revealed:
{It is not befitting for a Prophet that he should take
prisoners until the force of the disbelievers has been
crushed...} [Surat-ul-Anfaal: 67] to the end of the verse:
{so eat of what you have gained of the spoils of war, (it
is) lawful and pure...} [Surat-ul-Anfaal: 69] So Allah
made war spoils lawful for them"'.

 أخربين ِمن أي يشء تبيك أنت،يا رسول اهلل
ُ
ُ ْبكاء بكي
ً
 وإن لم أجد،ت
وجدت
وصاحبُك؟ فإن
ُ ْبكاء تَباكي
صىل اهلل-  فقال رسول اهلل،ت ِ ُبلاكئكما
َ
 " أبكي لذلي ُع ِرض ىلع أصحابك ِمن:-عليه وسلم
ْ
َّ  لقد ُعر َض،أخذهم ال ِفداء
يلع عذابَهم أدىن ِمن هذه
ِ
ِ
ً
ً
شجرة قريبة من نيب اهلل صىل اهلل عليه- الشجرة
ٍّ  {ما اكن ِ َنل:-عز وجل-  وأنزل اهلل-وسلم
يب أن
ِ
َ
ُْ
:يكون هل أرسى حىت يث ِخ َن يف األرض} [األنفال
َ
:] إىل قوهل {فلكوا مما غ ِن ْمتُم حالال طيربا} [األنفال67
َ
َّ
.] فأحل اهلل الغنيمة هلم69

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When it was the battle of Badr, the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, looked
at the polytheists, who were numbered one thousand
fighters, whereas his Companions consisted of only
three hundred and nineteen men. As the Muslims were
a minority compared to the disbelievers, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, turned
toward the Qiblah (prayer direction) and raised his
hands to the heaven, audibly invoking Allah: "O Allah,
fulfill for me what You have promised to me. O Allah,
accomplish what You have promised to me. O Allah, if
this small band of Muslims is destroyed, You will not be
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ُ
َّ
صىل اهلل عليه- لما اكنت غزوة بدر نظر رسول اهلل

 وأصحابه ثالث، إىل املِّشكني وهم ألف رجل-وسلم
ً
 فعلم قلة أصحابه بالنسبة،مائة وتسعة عِّش رجال
ُّ  فاستقبل،إىل املِّشكني
نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
 فجعل يدعو ويرفع صوته، ثم رفع يديه،القبلة
َ
ْ ْ َ «امهللَّ أ:بادلاعء ويقول
آت
ِ  امهلل،جنز يل ما وعدتين
ِ
ُ
َْ ْ
َ
مهلل إن تهلك هذه ال ِعصابة من أهل
َّ  ا،ما وعدتين
ر
ُْ
 امهلل حقق يل ما:اإلسالم ال تعبَد يف األرض» أي

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
worshiped on earth." He continued his prayer until his
cloak fell off his shoulders. Abu Bakr picked it up and
put it back on the Prophet's shoulders, embracing him
from behind and telling him that he made sufficient
invocation to Allah, Who would fulfill His promise of
victory to the Prophet. Hence, Allah, the Almighty,
revealed: {When you appealed to your Lord for help, He
responded to your call (saying): I will help you with one
thousand angels coming in succession.} [Surat-ulAnfaal: 9] This means that Allah would provide the
believers with a thousand fighters among the angels
who would be sent one after another to support the
believers in their fight against the polytheists. Ibn
‘Abbaas mentioned that while a Muslim man from
among the Ansaar (Muslim people of Madinah) was
chasing a disbeliever to kill him, he heard a crack of a
whip and the voice of a horseman saying "Go ahead,
Hayzoom." The Ansaari looked to find the infidel on the
ground with the trace of a whip on his nose and a
rupture across his face. The Ansaari told the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, about
that, and the Prophet told him that this was an angel
from the third heaven and that Hayzoom was the name
of that angel's horse. On that day, the Muslims killed
seventy disbelievers and took another seventy as
captives. Concerning the captives, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, consulted
Abu Bakr and ‘Umar on what to do with them. Abu Bakr
opined that those were the Muslims' relatives and kin,
and therefore the Prophet should take a financial
ransom and release them. The ransom would support
the Muslims in their subsequent fights against the
disbelievers. Abu Bakr added that, perhaps, Allah
would guide them to Islam. ‘Umar, however, did not
agree with Abu Bakr's opinion and opined that the
Muslims should kill them and the Prophet should ask
each Muslim to kill his relative among these captives,
for they were the leaders of disbelief and the heads of
misguidance. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, inclined to Abu Bakr's
suggestion rather than that of ‘Umar. One day later,
‘Umar found the Prophet and Abu Bakr crying. He
asked why they were crying, for if there was a reason
for crying, he would join them in it, and if not, then he
would pretend to cry in sympathy with them. The
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
him, told him that they were crying because Allah spoke
of the punishment of those who spoke of accepting the
ransom from the captive disbelievers; the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, pointed to a
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وعدتين وانرص املسلمني ىلع الكفار؛ فإنك إن
ُ
 فظل. فلن تعبد يف األرض،أهلكت هؤالء املسلمني
ً يدعو
رافعا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه من

 فوضعه ىلع، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه،ىلع كتفيه
َّ  يا: وقال، ثم احتضنه ِمن ورائه،كتفيه
 كفاك،نيب اهلل
َّ
 فأنزل اهلل، فإنه سيحقق لك ما وعدك،داعءك لربك
َّ  {إذ تستغيثون:-عز وجلربكم فاستجاب لكم
ر
ُّ
:أين ُم ِمدكم بألف من املالئكة ُم ْر ِدفني} [األنفال
 إذ تستجريون باهلل وتطلبون منه انلرص:] أي9

فاستجاب لكم وأمدكم بألف من املالئكة
 ثم أخرب ابن عباس أنه بينما رجل من.متتابعني

املسلمني من األنصار جيري خلف رجل من

 إذ سمع صوت رضبة بالسوط،املِّشكني يلقتله
ُ ْ أقدم َح
 فنظر فوجد،»زيوم
ِ « :وصوت فارس يقول
ً
 ووجد يف وجهه أثر رضبة،رصيعا
املِّشك قد سقط
ً
َّ
 فحدث األنصاري، وانشقاقا يف وجهه،السوط يف أنفه
َ
َ  بما-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 فأخربه،حدث
َ
 أن ذلك ملك من-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 وحزيوم هذا اسم لفرس،مالئكة السماء اثلاثلة
َ
َ
 وأ َرسوا سبعني من، فقتَلوا يومئذ سبعني،هذا امللك
َ َّ
 قال رسول اهلل،فلما أ َرسوا هؤالء األرسى
.املِّشكني

 ماذا نفعل: أليب بكر وعمر-صىل اهلل عليه وسلم هؤالء، يا نيب اهلل:يف هؤالء األرسى؟ فقال أبو بكر
ً
أقرباؤنا وبنو ر
 فأرى أن تأخذ منهم ماال وتطلق،عمنا
ً
،رساحهم فيكون هذا املال عونا نلا ىلع قتال الكفار
ْ ُ
َ
هلل يا
ِ  ال وا: وقال عمر.فعىس اهلل أن يهديهم لإلسالم
 ولكين أرى، ال أوافق ىلع رأي أيب بكر،رسول اهلل
أن نقتلهم وجتعل لك واحد منا يقتل قريبه من هؤالء
 فمال.األرسى؛ ألنهم قادة الكفر ورؤوس الضاللة

، إىل رأي أيب بكر-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 وبعد هذا بيوم جاء عمر فوجد.ولم يمل إىل رأي عمر
َ
 وأبا بكر قاعدين-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 أخربين ِمن أي، يا رسول اهلل: فقال عمر،يبكيان
ُ
ً
بكاء
وجدت
يشء تبيك أنت وصاحبُك؟ فإن
ُ
 وإن لم أجد بكاء تكلفت ابلاكء،بكيت

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وشاركتكما ابلاكء ،فأخربه 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 طيربا}
[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.

tree near him and said that the punishment was
presented closer than that tree. In this regard, Allah, the
Almighty, revealed: {It is not befitting for a Prophet that
he should take prisoners until the force of the
]disbelievers has been crushed...} [Surat-ul-Anfaal: 67
to the end of the verse: {So eat of what you have gained
of the spoils of war, (it is) lawful and pure...} [Surat-ulAnfaal: 69]. This means that it is not appropriate for a
Prophet, while fighting the disbelievers who want to
extinguish the light of Allah and extirpate Islam, to
hasten to arrest them and keep them alive to collect
their ransom. Such ransom is of little value compared
with the benefit of eradicating them and ending their
evil. As long as those infidels were strong enough to act
maliciously and threaten the Muslims, it was not
appropriate to take them as captives. However, if they
were incapable of doing evil, it would be fine to arrest
them and keep them alive. Then Allah declared the
riches that the Muslims take from the disbelievers by
force in war to be lawful for them.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ْ َ ُ ََ
َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> أعمال
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َْ
• َيه ِتف  :يرفع صوته يف ادلاعء.
ْ
جن ْز  :أحِض يل ما وعدتين.
•أ ِ
• ال ِعصابة  :اجلماعة.
ْ
• َمنكبيه  :كتفيه.
• الزتمه  :ضمه إيله.

• مناشدتك  :املناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت.
• تستغيثون  :تستنرصون.
• ُم ْر ِدفني  :متتابعني.
ُّ
• يشتَد  :جيري.
• َّ
الس ْوط  :أداة من اجلدل وحنوه ،يُِضب بها اإلنسان أو احليوان.
ََ
• َح ْ ُ
زيوم  :اسم فرس الملك.
َ
• خ َّر :
سقط ُ
َّ
ُ َ ُ
• خ ِطم أنفه  :أصيب بِضبة أثرت فيه.
• َ
الع ِشرية  :القبيلة.
ْ
• ِفديَة  :مال يُدفع تلخليص اإلنسان من أرس أو غريه.
• صناديد  :أرشاف.
َ
• ه ِوي  :أحب.
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• 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:
 .1من آداب ادلاعء استقبال القبلة ورفع ايلدين.
 .2اإلحلاح وكرثة السؤال من أسباب إجابة ادلاعء.
 .3أنه ال بأس برفع الصوت يف ادلاعء ،إذا اكن األمر حيتمل ذلك أو يتطلب رفع الصوت ،وإال فاألصل يف ادلاعء خفض الصوت.
 .4املالئكة قاتلت مع املسلمني يوم بدر.
ً
 .5أن ابلاكء قد يهيج ابلاكء ،وأن اتلبايك جائز أيضا من لك خملص.
 .6ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اذلل واخلضوع هلل -عز وجل ,-واالستعانة به وسؤاهل يف مجيع أموره.
 .7أن احلكمة تقتيض استعمال اللني يف موضعه املناسب والشدة يف موضعها املناسب.
املصادر واملراجع:
-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :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- .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن
هبرية بن حممد بن هبرية اذلهَل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النِّش1417 :ه- .حتفة األحوذي بِّشح 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 بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نِّش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه/
1999م- .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه-
 2008م.

الرقم املوحد)10555( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When the verse of charity was revealed, we
would carry loads on our backs (in return
for money that we can give for charity). A
man came and gave so much in charity, so
they said: He is showing off. Another man
came and gave a Saa` (about three kilos) in
charity, so they said: Allah is no need for
the Saa` of that one. Then it was revealed:
{Those who criticize the contributors
among the believers concerning [their]
charities and [criticize] the ones who find
nothing [to spend] except their effort.}

ُ ى
ُ
،ملا نزلت آية الصدقة كنا ُنَامل ىلع ظهورنا
َ ُ ََ َ ى
ُ
، مرا ٍء: فقالوا،فجاء َرجل فتصدق بيشء كثري
َ ََ َ ى
ُ
 إن اهلل: فقالوا،وجاء َرجل آخر فتصدق بصاع
َ
ٌّ ل َغ
 {اذلين يلمزون:ين عن صاع هذا! فْنلت
}املطوعني من املؤمنني يف الصدقات

**

311. Hadith:

: احلديث.311

- عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري ابلدري
ُ َ ُ َّ
حنا ِمل
 ملا نزلت آية الصدقة كنا: قال-ريض اهلل عنه
َ ُ ُ
: فقالوا، فجاء رجل فتصدق بيشء كثري،ورنا
ِ ىلع ظه
 إن اهلل: فقالوا، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع،ٍُمراء
ٌّ لَ َغ
 {اذلين يلمزون:ين عن صاع هذا!؛ فزنلت

Abu Mas`ood `Uqbah ibn `Amr al-Ansaari al-Badri, may
Allah be pleased with him, reported: ''When the verse
of charity was revealed, we would carry loads on our
backs (in return for money that we can give for charity).
A man came and gave so much in charity, so they said:
‘He is showing off.’ Another man came and gave a Saa`
(about three kilos) in charity, so they said: ‘Allah is no
need for the Saa` of that one.’ Then it was revealed:
{Those who criticize the contributors among the
believers concerning [their] charities and [criticize] the
ones who find nothing [to spend] except their effort.}
[Surat-ut-Tawbah: 79].”

املطوعني من املؤمنني يف الصدقات واذلين ال جيدون

.]79 :إال جهدهم}[اتلوبة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Mas`ood, may Allah be pleased with him, said that
when the Qur'anic verse encouraging charity was
revealed, referring to the following verse according to
Al-Haafizh: {Take charity from their wealth in order to
purify them and sanctify them with it} [Surat-ut-Tawbah:
103], the Companions raced to submit their charities to
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, carrying as much as they could.
Some people submitted large amounts; others small
amounts. The hypocrites criticized both, accusing the
former of ostentation and the latter of being unworthy in
Allah's sight. Therefore, Allah, the Most High, revealed:
{Those who criticize the contributors among the
believers concerning [their] charities and [criticize] the
ones who find nothing [to spend] except their effort, so
they ridicule them - Allah will ridicule them, and they will
have a painful punishment.} [Surat At-Tawbah: 79]
They mocked the believers, so they will be mocked and
tormented by Allah.
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: ملا نزلت آية الصدقة-ريض اهلل عنه- قال أبو مسعود
:يعين اآلية اليت فيها احلث ىلع الصدقة قال احلافظ
ًَ
ْ ُ
َْ
 (خذ ِم ْن أم َوال ِ ِه ْم َص َدقة:-تعاىل- كأنه يشري إىل قوهل
َُ رُ ُ ْ ََُر
( ] جعل103) يهم بِ َها) اآلية [اتلوبة
ِ تطهرهم وتزك
 يبادرون ويسارعون يف-ريض اهلل عنهم- الصحابة
-صىل اهلل عليه وسلم- بذل الصدقات إىل رسول اهلل
-  لك واحد حيمل بقدرته من الصدقة إىل رسول اهلل،

، فجاء رجل بصدقة كثرية،-صىل اهلل عليه وسلم

 فاكن املنافقون إذا جاء،وجاء رجل بصدقة قليلة
 ما قصد به،ٍ هذا ُمراء:الرجل بالصدقة الكثرية؛ قالوا
 إن: وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة؛ قالوا،وجه اهلل
 إن اهلل غين: قالوا، وجاء رجل بصاع،اهلل غين عنه

 (اذلين:-عز وجل-  فأنزل اهلل.عن صاعك هذا
يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات واذلين ال

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
جيدون إال جهدهم) (اتلوبة )79 :أي :يعيبون
املتطوعني املتصدقني ،واذلين ال جيدون إال جهدهم،

فهم يلمزون هؤالء وهؤالء( ،فيسخرون منهم سخر
اهلل منهم وهلم عذاب أيلم) ،فهم سخروا باملؤمنني؛

فسخر اهلل منهم ،والعياذ باهلل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > انلفاق
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1مسارعة الصحابة إىل فعل الطااعت ،وجماهدة أنفسهم ىلع ذلك مع قلة ما يف أيديهم.
َُ
المثبر ِطني.
 .2ىلع املسلم أن يعمل وُيلص عمله هلل ،وال يلتفت بعد ذلك إىل
 .3احلث ىلع الصدقة ولو باليشء اليسري.
 .4عدم احتقار املعروف وإن اكن قليال.
 .5ىلع اإلنسان أن يطيع ربه قدر استطاعته ،ويتصدق بما يقدر عليه وإن قل ،وعليه أال يلتفت إىل اآلخرين من املنافقني وأصحاب ادلاعيات
السيئة.

 .6فيه ضيق أحوال بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم-.
ُ .7مدافعة اهلل -عزو جل -للمؤمنني.
َّ
ِ .8شدة عداوة املنافقني للمؤمنني.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4245( :
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لن ي َ ْش َبع ُم ْؤمين من َخ ْري حَّت يكون ُم ْن َت َهاهُ
ٍ
َى
اجلنة

 .312احلديث:

A believer will not be satisfied with doing
good deeds until he ends up in Paradise.
**

312. Hadith:

عن أيب سعيد اخل ُ ْدري -ريض اهلل عنه -عن رسول Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
ِ

reported that the Messenger of Allah, may Allah's
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لن يشبع مؤمن من
peace and blessings be upon him, said: "A believer will
خري حىت يكون منتهاه اجلنة».
not be satisfied with doing good deeds until he ends up
in Paradise".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث :أي ال يتوقف مؤمن يف حتصيل لك ما Explanation of the Hadith: A believer should never stop
doing all acts of worship that bring him close to Allah
يقرب إىل اهلل تعاىل من سائر الطااعت بل يستمر يف the Almighty; rather, he should continue to do so until
ذلك إىل أن يموت فيدخل اجلنة بما اكتسب يف حياته he dies and enters Paradise by virtue of the good deeds
he did in his life. Acquiring Sharee`ah knowledge is one
من العمل الصالح ،ومن أرشفها حتصيل العلم
of the most honorable good deeds. This meaning is
الِّشيع .ويف معناه :حديث أنس -ريض اهلل عنهsupported by another Hadith in which Anas, may Allah -
َُْ َ
ومان ال be pleased with him, reported that the Prophet, may
عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-منه ِ
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Two
َ
َُْ
َُْ
َْ ََ
يشبعان :منهوم يف العلم ال يشبع منه ومنهوم يف ادلنيا greedy persons will never be satisfied: one who is
ال يَشبع منها" وصححه الشيخ األبلاين يف مشاكة greedy for knowledge will never get enough of it, and
one who is greedy for this world will never get enough
املصابيح ( )86/1برقم(260).
of it." Al-Albaani classified this narration as
Sahih/Authentic in Mishkaat-ul-Masaabeeh (1/86) no.
260.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > زيادة اإليمان ونقصانه
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• يشبع  :يقنع
• منتهاه  :املنتىه :الغاية وانلهاية.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع أعمال الرب واالستمرار عليها ،ومن أرشفها تعلم العلم الِّشيع تعلما وتعليما؛ ألنه يضبط العمل ويكون حاكما عليه.
 .2املؤمن يطلب املزيد من اخلري حتقيقا؛ لقوهل تعاىل ( :وقل رب زدين علما )
 .3للعلم ذلة متجددة جيدها طالب العلم لكما اجتهد يف حتصيله ،ولفظ الشبع يدل ىلع طلب الزيادة
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن الرتمذي
 حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايبَ ْ
َ
َ
َ َّ ْ
َ ُ َّ ْ
ُّ
ِّش واتلوزيْع ،الرياض -
احلليب  -مرصالطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .ضعيف الرت ِغيب والرت ِهيب :حممد نارص ادلين األبلاين -مكتبة المعارف لِلن ِ
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م .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 عِّش1407 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص
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العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-
الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

الرقم املوحد)3800( :
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َ َ
ًَ َ ُ ُ
لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبيله اهلل منك حَّت

If you spend the like of Uhud in gold, Allah
will not accept it from you until you believe
in predestination, and know that what has
befallen you would not have missed you
and what has missed you would not have
befallen you. If you die on other than this,
you will be among the people of Hell-fire.

 وتعلم أن ما أصابك لم يكن،تؤمن بالقدر

 ولو، وما أخطأك لم يكن يلصيبك،يلخطئك
ُ ى
مت ىلع غري هذا لكنت من أهل انلار
**

313. Hadith:

: احلديث.313

ُ ُ
َ َّ
ُ
َّ َ أتيت أ
 يف:فقلت
يب بن كعب
:ادليْل ِيم قال
عن ابن
ْ
َ ،نفيس يشء من القدر
َفح ردثْين بيشء لعل اهلل يُ ْذهبه
ِ
ُ
َ َ
َ َ
َ
أنفقت مثل أ ُحد ذه ًبا ما ق ِبله اهلل
 «لو: فقال.ِمن قليب
َُّ َ
َ
 وتعلم أن ما أصابك لم،منك حىت تؤمن بالقدر
ْ
 ولو، وما أخطأك لم يكن ِيلُ ِصيبَك،خطئك
ِ ُيكن يل
َّ ُم
َ
ُ
فأتيت
: قال.»لكنت ِمن أهل انلار
ت ىلع غري هذا
 وزيد بن، وحذيفة بن ايلمان،عبد اهلل بن مسعود
َّ
صىل اهلل-  فلكهم حدثين بمثل ذلك عن انليب،ثابت

Ibn ad-Daylami said: ''I went to Ubayy ibn Ka`b and
said: 'There is something in my heart about
predestination, so tell me something in the hope that
Allah will remove it from my heart.' He said: 'If you
spend the like of Uhud in gold, Allah will not accept it
from you until you believe in predestination, and know
that what has befallen you would not have missed you
and what has missed you would not have befallen you.
If you die on other than this, you will be among the
people of Hell-fire.'" He added: "Then, I went to
`Abdullah ibn Mas`ood, Hudhayfah ibn al-Yamaan, and
Zayd ibn Thaabit, and each of them told me the same
thing on the authority of the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him''.

.-عليه وسلم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

َ َّ
ُْ
ُ ُي
ُ ْ َرب عبد اهلل بن ف
 أنه:-رمحه اهلل- ادليْل ِيم
ريوز
ِ
ٌ
َ
َ
َ ِ فخ
يش أن
،حدث يف نفسه إشاكل يف أمر القدر
ُ يض به ذلك إىل ُج
َ ِ ُي ْف
 فذهب يسأل أهل العلم،حوده
ر
؛ حلَل-صىل اهلل عليه وسلم- من صحابة رسول اهلل

`Abdullah ibn Fayrooz ad-Daylami, may Allah have
mercy upon him, said that he had some doubts about
predestination and feared that he would end up denying
it. Therefore, he asked some scholars from among the
Companions of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, about it in order to solve this
problem. This shows that a believer ought to ask  وهكذا ينبيغ للمؤمن أن يسأل العلماء،هذا اإلشاكل
ً
َ ُْ
scholars about things that are confusing him, as Allah,  {فاسألوا أهل:عمال بقول اهلل تعاىل
،عما أش ِلك عليه
the Almighty, says: {So ask the people of the message
[i.e., former scriptures] if you do not know.} [Surat-un-  فأفتاه هؤالء العلماء لكهم،}اذلكر إن كنتم ال تعلمون
Nahl: 43]All the scholars told him that he must believe  وأن إنفاق،بأنه ال بُ َّد من اإليمان بالقضاء والقدر
in the Divine Decree and predestination. They also told
 وأن،القدر العظيم ال يقبل من اذلي ال يؤمن بالقدر
him that spending a great amount of wealth would not
.َمن مات وهو ال يؤمن به اكن من أهل انلار
be accepted from anyone who does not believe in
predestination, and that anyone who dies without
believing in it will be one of the denizens of the Hell-fire.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َُّ
.اعه >> ما جاء يف منكري القدر
 عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو:اتلصنيف
. رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهم-  أيب بن كعب وعبد اهلل بن مسعود وحذيفة بن ايلمان وزيد بن ثابت:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

َ ٌّ
ر
ْ
ٌ
واضطراب قد يُ َؤدي إىل َجح ٍد.
• يف نفيس يشء ُمن القدر  :أي :شك
ُ ََ
حد ذهبًا  :هذا من باب اتلمثيل ال اتلحديد.
• لو أنفقت مثل أ

• ولو مت ىلع غري هذا  :أي :ىلع غري اإليمان بالقدر.
َ َ ْ َ ْ
ً
َ
َ
َ
َ
حدت ُركنًا من أراكن اإليمان ،ومن جحد واحدا منها فقد جحد مجيعها.
• لكنت من أهل انلار  :أي :ألنك ج

فوائد احلديث:
 .1الوعيد الشديد ىلع من لم يؤمن بالقدر.
 .2سؤال العلماء عما أشلك من أمور االعتقاد وغريه.
 .3أن من وظيفة العلماء كشف الشبهات ونِّش العلم بني انلاس.
َ .4س َعة فقه الصحابة وعلمهم -ريض اهلل عنهم-.
 .5كفر منكري القدر.
 .6األعمال خبواتيمها.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي رالس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت- .سنن ابن

ماجه ,ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .مشاكةاملصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م -امللخص يف
رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.

الرقم املوحد)5954( :
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ً
ً
عضوا
عضوا
لو دنا مين الختطفته املَلئكة

If he had come near me, the angels would
have torn him to pieces.
**

314. Hadith:

: احلديث.314

 هل: قال أبو جهل،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ ر
َْ
ٌ
َ حممد
: فقال، نعم:وجهه بني أظ ُهركم؟ قال فقيل
ي َعفر
َّ
َ
َّ َ َ
ُ
والع َّزى ل ِنئ رأيتُه يفعل ذلك أل َطأن ىلع
والالت
َ
َّ ُ َ ر
َ رن
 فأىت رسول: قال،وجهه يف الرتاب
 أو ألعف،رقبتَه
َ
ر
 َز َعم َيل َطأ ىلع، وهو يصَل-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َْ
ْ
َ َ
ك ُص ىلع َع ِقبَيه
ِ  فما ف ِجئهم منه إال وهو ين: قال،رقبته
َّ
َّ
 إن بيْين: ما لك؟ فقال: فقيل هل: قال،ويتيق بيديْه
ً َ
ً ْ
ْ
 فقال رسول اهلل،وبينه خلَن َدقا من نار وه ْوال وأج ِنحة
َْ ْ
 «لو دنا ر:-صىل اهلل عليه وسلممين الخ َتطفته
َّ َّ ُ
ْ
ْ ُ
-عز وجل
-  فأنزل اهلل:املالئكة ُعض ًوا ُعض ًوا» قال
َّ َ
 {الك:-  أو يشء بلغه،ال ندري يف حديث أيب هريرةَ َّ
ْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َّ
َ
 إِن إِىل َر ربك،استَغ َىن
 أن رآه،اإلنسان يلطَغ
ِ إِن
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ً ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُّ
 أرأيت ِإن، عبدا إِذا صىل،اذلي ينىه
ِ  أرأيت،الرجَع
ََ َ َ
َت إ ْن َك َّذب
َ ْ أَ َرأَي،اتل ْق َوى
َّ  أَ ْو أَ َم َر ب،ىلع ال ْ ُه َدى
اكن
ِ
ِ
َّ َ َ َ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
 {ألم يعلم بِأن-  يعين أبا جهل-]7 :وتوىل} [العلق
َ َ َّ
ً َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
َ َ َّ
اصيَ ٍة
ِ  ن،اصي ِة
ِ  الك ل ِنئ لم ينت ِه لنسفعا بِانل،اَّلل ي َرى
َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
 الك ال،الز َبا ِنيَة
 سندع، فليدع نا ِديه،اطئ ٍة
ِ اك ِذب ٍة خ
ْ ُ
 يف-أحد الرواة-  زاد عبيد اهلل،]14 :ت ِطع ُه} [العلق

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that Abu Jahl asked (the people of Makkah): "Does
Muhammad place his face on the ground in your
presence?" It was said to him: "Yes." He said: "By AlLaat and Al-‘Uzza! If I were to see him do that, I would
trample his neck, or I would smear his face with dust."
He went to the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, as he was engaged in
prayer and thought of trampling his neck (and the
people say) that he came near him but turned upon his
heels and tried to ward off something with his hands. It
was said to him: "What is the matter with you?" He said:
"There is a ditch of fire and horror and wings between
me and him." Thereupon, Allah's Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "If he
had come near me, the angels would have torn him to
pieces." Then Allah, the Exalted and Glorious, revealed
this verse. (The narrator) said: "We do not know
whether it is the Hadith transmitted by Abu Hurayrah or
something conveyed to him from another source:" {No!
[But] indeed, man transgresses, because he sees
himself self-sufficient. Indeed, to your Lord is the return.
Have you seen the one who forbids a servant when he
prays? Have you seen if he is upon guidance or enjoins
righteousness? Have you seen if he (Abu Jahl) denies
and turns away? Does he not know that Allah sees?
No! If he does not desist, We will surely drag him by the
forelock - a lying, sinful forelock. Then let him call his
associates; We will summon the guards of Hell. No! Do
not obey him...} [Surat-ul-‘Alaq: 6-19] ‘Ubaydullaah (a
sub-narrator) made this addition: "And He ordered him
(to do what is mentioned in the verse)." Ibn ‘Abd-ul-A‘la
also added that by "naadiyah" (in the verse:
associates), he meant his people. [Muslim]

-  وزاد ابن عبد األىلع. وأمره بما أمره به:حديثه قال
َ ُ ْ َْ
. يعين قومه،]17 : {فليَدع نا ِديَ ُه} [العلق:-راو آخر
ٍ

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

One day, Abu Jahl asked his companions whether
Muhammad prayed and prostrated on dust while they
saw him. They said: "Yes." So he swore by the two idols
of Al-Laat and Al-‘Uzza that if he saw Muhammad, may
Allah's peace and blessings be upon him, prostrate, he
would trample on his neck or throw dust on his face.
Abu Jahl saw the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, prostrate, so he
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 هل يصَل حممد:قال أبو جهل ذات يوم ألصحابه

ويسجد ىلع الرتاب بينكم وىلع مرأى ومسمع

 فحلف أبو جهل بالالت. نعم:منكم؟ فقال أصحابه
ً
-صىل اهلل عليه وسلم- حممدا
والعزى لنئ رأى

َ  أو يعفر،يسجد يلدوسن ىلع رقبته
,وجهه يف الرتاب

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ

came over to step on his neck. Suddenly, however, the  وهو-صىل اهلل عليه وسلم- فرأى أبو جهل رسول اهلل
people saw Abu Jahl retreat in terror, extending his
hand as if he was pushing something away. His  وفجأة رأوا أبا جهل، فأتاه يلدوس ىلع رقبته،ساجد
ً
companions asked why he was doing so. He told them  يمد يديه كأنه يدفع بهما،مذعورا
يرجع إىل اخللف
that when he tried to step on the Prophet's neck, he saw
 ما لك؟ فأخربهم أنه عندما: فقال هل أصحابه،شيئًا
a ditch of fire, wings, and horrible things in between the
َّ
both of them. The scene terrified him so much that he -صىل اهلل عليه وسلم- هم أن يدوس ىلع رقبة حممد
ً
ً
withdrew. The Prophet, may Allah's peace and وأمرا
رأى حفرة من نار بينه وبينه ورأى أجنحة
blessings be upon him, remarked that had Abu Jahl
ً
ً
ً
drawn closer to him, the angels would have torn him ،فظيعا جعله ُياف خوفا شديدا ويهرب إىل اخللف
apart. Hence, Allah revealed these verses: {No! [But]  أنه لو اقرتب منه-صىل اهلل عليه وسلم- فأخرب انليب
indeed, man transgresses, because he sees himself ً
أكرث من ذلك لقطعت املالئكة أعضاءه عضوا
self-sufficient. Indeed, to your Lord is the return. Have
َّ
َ َ ْ ْ َّ َّ َ
ُ  فأنزل.عضوا
َّ - اهلل
ً
 {الك ِإن:-عز وجل
you seen the one who forbids a servant when he prays? اإلنسان
ِ
ْ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ر
َ ْ أَ َرأَي،ج ََع
Have you seen if he is upon guidance or enjoins ت
 ِإن ِإىل ربك الر، أن رآه استغىن،يلطَغ
righteousness? Have you seen if he (Abu Jahl) denies
ْ
َ
َ ت إ ْن َاك َن َىلع ال ُه
َ ْ أَ َرأَي، َعبْ ًدا إ َذا َص َّىل،َّاذلي َينْ َىه
،ى
د
ِ
and turns away? Does he not know that Allah sees? َ
َ َّ َ َ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
No! If he does not desist, We will surely drag him by the  ألم يعلم بأن، أرأيت ِإن كذب وتوىل،أو أمر باتلقوى
ِ
ِ
forelock - a lying, sinful forelock. Then let him call his َ َ َ َّ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
ً
َ َ َّ
ِ  ن،اصي ِة
ِ  الك ل ِنئ لم ينت ِه لنسفعا بِانل،اَّلل ي َرى
associates; We will summon the guards of Hell. No! Do اصي َ ٍة
َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
not obey him...} [Surat-ul-‘Alaq: 6-19] In these verses,  الك ال،الزبا ِنية
 سندع، فليدع نا ِديه،اطئ ٍة
ِ اك ِذب ٍة خ
ْ ُ
''man'' refers to Abu Jahl, who indulged himself in
-واملقصود ههنا أبو جهل-  إن اإلنسان:ت ِطع ُه} أي
disbelief, sins, and injustice, for he considered himself
ُ
rich enough. This disbeliever will return to your Lord, O يرسف يف الكفر واملعايص والظلم إن رأى نفسه
ًّ
Muhammad, so that Allah lets him taste a painful  فيذيقه، إن إىل ربك يا حممد مرجع هذا الاكفر،غنيا
punishment. Abu Jahl indeed tried to prevent the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  أرأيت يا حممد أبا جهل اذلي ينهاك،من أيلم عقابه
from praying at the Ka‘bah, puffed with arrogance and  مكذب، وهو معرض عن احلق،أن تصَل عند الكعبة
unbelief. That is quite amazing. The verses go on to
 فأي يشء أعجب من هذا؟ أرأيت إن اكن حممد،به
draw this comparison between the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and Abu Jahl. The  أرأيت إن كذب أبو جهل، وأمر باتلقوى،ىلع اهلدى
former was on the right way, commanding piety. The , فلم يصدق به، وأدبر عنه،باحلق اذلي بُعث به حممد
latter, however, was belying the truth with which
Muhammad was sent. So he did not believe in him. Yet, ألم يعلم أبو جهل بأن اهلل يرى ذلك فيجازيه يوم
Abu Jahl should have learnt that Allah sees him and will حممد
القيامة؟ لنئ لم ينته أبو جهل عن تكذيب
ٍ
punish him on the Day of Resurrection. He is even
warned that if he does not stop offending the Prophet,  هذه،وشتمه وإيذائه نلأخذن بمقدم رأسه إىل انلار
may Allah's peace and blessings be upon him, Allah will  فليدع أبو جهل،الرأس صاحبها اكذب خاىطء
take him by the forehead, the forehead of a monstrous
 فإنه إن داعهم،حينئذ أهل جملسه فليستنرص بهم
liar. Again, let Abu Jahl seek the support of his
companions. If he does, then strong harsh angels will  فال تطعه يا,سندعوا حنن املالئكة الغالظ الشداد
be summoned against them. Finally, the Prophet, may . وصل هلل واقرتب إيله بالطاعة،حممد يف ترك الصالة
Allah's peace and blessings be upon him, is
commanded not to listen to Abu Jahl and just continue
his prayers to get closer to Allah through worship.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ََ ُ َ ْ َ
َ ََ ُ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> أعمال
ِ >>  عقيدة:اتلصنيف
ِاإليمان ب
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ُ ر
• ي َعفر  :يسجد ويلصق وجهه بالعفر ،وهو الرتاب.
َّ
• الالت  :اسم صنم اكن لقبيلة ثقيف بالطائف.
• ُ
الع َّزى  :اسم صنم اكن لقريش وبين كنانة.
َ
َ َّ
َّ
ألدوسن.
• أل َطأن :
َْ
ك ُص  :يرجع إىل خلفه.
• ين ِ
• عقبيه  :العقب :مؤخر القدم.
• َّ
يتيق  :يدفع.
• خندق  :حفرة.
ً
َ
ً
ً
• ه ْوال  :خوفا وأمرا شديدا.
• دنا  :قرب.

• يطَغ  :يرسف يف املعايص والظلم.
ُّ ْ
الرج ََع  :املرجع.
•
ً
• لنسفعا  :نلأخذن.
• انلاصية  :مقدم الرأس.
• ناديه  :أهل جملسه.

• الزبانية  :املالئكة الغالظ الشداد.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث من مجلة آياته -صىل اهلل عليه وسلم -وعالمات نبوته؛ وهلذا احلديث أمثلة كثرية ىف عصمته من أيب جهل وغريه ممن أراد رضه.
 .2اإليمان باملالئكة وأن هلا أجنحة.
 .3أن اهلل -سبحانه وتعاىل -حييم رسوهل من كيد الكفار.
 .4تمادي الكفار يف غيرهم -وىلع رأسهم أبو جهل فرعون هذه األمة -رغم رؤيتهم ما يشهد بصحة نبوته صىل اهلل عليه وسلم ,من اآليات
والرباهني.

 .5يف احلديث إشارة إىل ما القاه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من أذى يف الفرتة املكية.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نِّش :دار

إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه- .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نِّش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه-
1979م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهَل الشيباين ،املحقق:
فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النِّش1417 :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- .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نِّش :دار اهلداية- .تفسري
الطربي = جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ,حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلمَل ،أبو جعفر الطربي ,حتقيق :ادلكتور عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ,دار هجر ,الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م- .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت،
املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)10558( :
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I have five names. I am Muhammad. I am
Ahmad. I am Al-Maahi (the effacer), by
whom Allah effaces disbelief. I am AlHaashir (the gatherer), at whose feet
people will be gathered. I am Al-‘Aaqib (the
last).

يل مخسة أسماء :أنا حممد ،وأمحد ،وأنا املايح

اذلي يمحو اهلل يب الكفر ،وأنا احلارش اذلي
حيرش انلاس ىلع قدِم ،وأنا العاقب

 .315احلديث:

**

315. Hadith:

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

Jubayr ibn Mut‘im, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "I have five
names. I am Muhammad. I am Ahmad. I am Al-Maahi
(the effacer), by whom Allah effaces disbelief. I am AlHaashir (the gatherer), at whose feet people will be
gathered. I am Al-‘Aaqib (the last)".

العا ِقب».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أفاد هذا احلديث أن للنيب -صىل اهلل عليه وسلمThis Hadith shows that the Prophet, may Allah's peace -
and blessings be upon him, has five names:
مخسة أسماء يه :حممد ،وأمحد ،واملايح اذلي يزيل Muhammad; Ahmad; Al-Maahi, whereby Allah effaces
ُ
اهلل به الكفر وأهله ،واحلارش اذلي حيِّش يوم unbelief and the unbelievers; Al-Haashir, who will be
gathered before all people on the Day of Judgment and
القيامة قبل انلاس ،والعاقب اذلي ليس بعده نيب،
Al-‘Aaqib, after whom there is no prophet, with him
فهو آخر األنبياء وخاتمهم -صىل اهلل عليه وسلمbeing the last and the seal of Allah's Prophets. This ،-
وليس معىن ذلك أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ليس هل does not mean that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, has only five names. He has
إال هذه األسماء اخلمسة ،بل هل أسماء أخرى ثبتت يف other names which have been proved by authentic
أحاديث صحيحة ،مثل املقيف ،ونيب الرمحة ،ونيب traditions, such as Al-Muqaffi (the last Prophet to be
sent), Nabiyy-ur-Rahmah (the Prophet of mercy),
اتلوبة ،وغريها.
Nabiyy-ut-Tawbah (the Prophet of repentance), etc.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• يمحو  :يزيل.
ُ
• احلارش  :حيِّش قبل انلاس.

• العاقِب  :اذلي ليس بعده نيب.

• حممد  :اسم منقول من صفة احلمد ,وهو بمعىن حممود ،وفيه معىن املبالغة ,يقال :رجل حممد وحممود إذا كرثت وتكاملت فيه اخلصال املحمودة.
• أمحد  :اسم من باب اتلفضيل ,ومعناه أمحد احلامدين وسبب ذلك ما ثبت يف الصحيح أنه يفتح عليه يف املقام املحمود بمحامد لم يفتح بها ىلع
ً
أحد قبله ,وقيل :األنبياء َّ
محادون ،وهو أمحدهم ,أي أكرثهم محدا أو أعظمهم يف صفة احلمد.

فوائد احلديث:
 .1للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -مخسة أسماء ويه املذكورة يف احلديث وليس معىن ذلك أنه ليس هل إال هذه اخلمسة ،بل هل أسماء أخرى.
 .2انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أزال اهلل به الكفر وأهله.
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ُ
 .3انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أول من حيِّش يوم القيامة.

 .4انليب -صىل اهلل عليه وسلم -آخر األنبياء وخاتمهم.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم،

حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب
ادلين اخلطيب ،نِّش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة:
اثلانية1392 ،ه.

الرقم املوحد)10860( :
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يلأتني ىلع انلاس زمان يطوف الرجل فيه

A time will come when a man will go about
with charity from his gold and not find
anyone to receive it. One man will be seen
being followed by forty women dependent
upon him on account of the scarcity of men
and the high number of women.

بالصدقة من اذلهب فَل جيد أحدا يأخذها منه،

ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يذلن به
من قلة الرجال وكرثة النساء

 .316احلديث:

**

316. Hadith:

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -أن انليب -
ٌ
صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :يلَأْت َ َّ
ني ىلع انلاس زمان
ِ
َ ُ
ُ
ي ُطوف الرجل فيه بالصدقة من اذلهب فال جيد أحدا
ُ
ُ ْ
يأخذها منهُ ،
الواحد يَتبَ ُع ُه أربعون امرأة
وي َرى الرجل
َ
َّ
ُْ َ
وك ْ َ
رث ِة النساء».
يَذلن به من ِقل ِة الرجال
درجة احلديث :صحيح.

Abu Musa al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "A time will come when a
man will go about with charity of gold and not find
anyone to receive it. One man will be seen being
followed by forty women dependent upon him on
account of the scarcity of men and the high number of
women".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

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

الطاحنة وإما لكرثة والدة النساء ،حىت يكون
للرجل الواحد أربعون امرأة ،من بنات وأخوات

وشبههن من القريبات يلتجنئ إيله ويستغنث به.

Brief Explanation:
**

Money will increase so abundantly that no one will be
found to take it. Men will decrease and women will
increase, either due to wars or because more women
will be born, to such an extent that for one man, there
will be forty women, including daughters, sisters, and
relatives, who will depend on him.

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

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يذلن به  :يعتصمن به.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع اتلبكري يف إخراج الصدقات.
 .2اإلشارة إىل كرثة املال بني يدي انلاس حىت ال يوجد من يأخذه يف آخر الزمان.
 .3اإلشارة إىل كرثة احلروب والقتل يف آخر الزمان مما يؤدي إىل قتل الرجال فيقلون ويكرث النساء.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل،
نِّش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3118( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Indeed, this religion (Islam) will reach
everywhere the night and day can reach.
Allah will not leave a dwelling in a city or a  وال يرتك،يلبلغن هذا األمر ما بلغ الليل وانلهار
desert except that He will make this
،اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا ادلين
religion enter it, honoring the honorable or
، عزا يعز اهلل به اإلسَلم،بعز عزيز أو بذل ذيلل
humiliating the humiliated; an honor
which Allah will bestow on Islam, and a
وذال يذل اهلل به الكفر
humiliation which Allah will inflict on
disbelief.
**

317. Hadith:

: احلديث.317

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

Tameem ad-Daari, may Allah be pleased with him,
reported: "I heard the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, say: 'Indeed, this
religion (Islam) will reach everywhere the night and day
can reach. Allah will not leave a dwelling in a city or a
desert except that He will make this religion enter it,
thus, honoring the honorable or humiliating the
humiliated; an honor which Allah will bestow on Islam,
and a humiliation which Allah will inflict on disbelief.'"
Tameem ad-Daari used to say: "I saw this in members
of my family: those of them who embraced Islam
enjoyed good, honor, and a high standing; and the
disbelievers among them were subject to humiliation,
disgrace, and the payment of Jizyah (extra tax imposed
on non-Muslims who live under the Muslim rule)”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger of Allah, may Allah's peace and  أن هذا ادلين-صىل اهلل عليه وسلم- ُيرب رسول اهلل
blessings be upon him, informed that this religion would
prevail in all parts of the globe. Any place reached by  فأي ماكن وصله،سوف يعم مجيع أجزاء األرض
the night and day would also be reached by Islam.  ولن يرتك اهلل تعاىل،الليل وانلهار سيصله هذا ادلين
Allah, the Almighty, would not leave a house in a city,
بيتًا يف املدن والقرى وال يف ابلوادي والصحراء إال
village, or desert except that He would bring Islam to it.
Whoever accepts this religion and believes in it will be  فمن قبل هذا ادلين وآمن به،أدخل عليه هذا ادلين
ً
honored and elevated with the honor and elevation of  ومن رفضه وكفر،عزيزا بعزة اإلسالم
فإنه يكون
Islam, and whoever rejects and denies it will be
disgraced and humiliated. The honorable Companion  وُيرب الصحايب اجلليل.به فإنه يكون ذيلال مهانا
Tameem ad-Daari, who narrated this Hadith, added تميم ادلاري راوي هذا احلديث أنه عرف ذلك اذلي
that he saw this statement of the Prophet, may Allah's
 يف أهل-صىل اهلل عليه وسلم- أخرب به رسول اهلل
peace and blessings be upon him, coming true,
particularly with members of his family. Those of them  فإن من أسلم منهم ناهل اخلري والِّشف،بيته خاصة
who embraced Islam were in a state of well-being,  ومن كفر منهم ناهل اذلل واهلوان هذا مع ما،والعز
honor, and high standing; and those who disbelieved
.يدفعه للمسلمني من أموال
led a life of humiliation and disgrace, along with the
Jizyah they had to pay to Muslims.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ َ
َ الس
َُّ اط
ُ رش
َ ْ َاآلخر >> أ
اع ِة
اإل
ِيمان بِايلَ ْوم
ِ >>  عقيدة:اتلصنيف
ِ ِ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :تميم ادلاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• َم َدر  :أهل القرى واملدن.
• وبر  :أهل ابلادية والصحراء.
َّ َ
الصغار  :اذلل واهلوان.
•

اجلزية  :يه املال اذلي تعقد عليه اذلمة لغري املسلم ألمنه واستقراره ،حتت حكم اإلسالم وصونه.
• ِ

فوائد احلديث:
 .1بشارة للمسلمني بأن دينهم سينتِّش يف مجيع أجزاء األرض.
 .2أن العزة لإلسالم واملسلمني واذلل للكفر والاكفرين.
 .3فيه ديلل من دالئل انلبوة وعلم من أعالمها.
 .4إجياب اجلزية ىلع أهل اذلمة.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل،
ملكتبة املعارف .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نِّش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود
حممد الطنايح .املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية,
صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)11220( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
None, or nothing, is more patient about the
offensive statements he hears than Allah.
Verily, they ascribe a son to Him, yet He
still grants them good health and
sustenance.

 ليس يشء أصرب ىلع أذى سمعه: أو،ليس أحد
 وإنه يلعافيهم، إنهم يلدعون ِل ودلا،من اهلل
ويرزقهم

**

318. Hadith:

: احلديث.318

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

Abu Moosa Al-Ash`ari, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "None, or nothing, is more
patient about the offensive statements he hears than
Allah. Verily, they ascribe a son to Him, yet He still
grants them good health and sustenance”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

"None, or nothing, is more patient", i.e. Allah the
Almighty is the most patient and one of His beautiful
names is "As-Saboor", which means the one who does
not hasten to punish the disobedient. It is close to the
meaning of "Al-Haleem", i.e. the Forbearing, but "AlHaleem" is more indicative of granting safety from
punishment. "About the offensive statements he
hears", i.e. the word offense or "adtha" in the Arabic
Language is something that is slightly harmful and has
a weak negative effect. Allah informs us that the slaves
cannot harm Him as He mentioned in the Qur'an: {And
do not be grieved, [O Muhammad], by those who
hasten into disbelief. Indeed, they will never harm Allah
at all}. Allah also says in a Qudsi Hadith: "O my slaves,
you will never have the ability to harm Me so that you
would harm Me, nor will you have the ability to benefit
Me, so that you would benefit Me." Allah clarified that
the creation can never harm Him, but may act in an
offensive manner towards Him. "Verily, they ascribe a
son to Him", i.e. the son of Adam abuses Allah and
insults Him by ascribing to Him something that He is far
exalted above, such as ascribing children to Him, and
associating rivals and partners with Him in worship,
which must be sincerely devoted to Him alone. "Yet He
still grants them good health and sustenance", i.e. Allah
repays their offense with goodness and benevolence.
They ascribe to Allah deficiencies and offense, and
attributes that He is far Exalted above, as well as belie
His messengers, disobey His orders, and do the things
that He has prohibited them from. Nevertheless, Allah
treats them with kindness as He gives them good
health, cures them of their illnesses, protects them
night and day from things that could harm them, and
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ٌ
َ
ٌ
 اهلل تعاىل:أصرب» أي
يشء
 ليس: أو، «ليس أحد:قوهل
ً
 ومن أسمائه احلسىن،صربا من أي أحد
أشد
، اذلي ال يعاجل العصاة بالعقوبة: ومعناه،»«الصبور
 واحلليم أبلغ يف السالمة،وهو قريب من معىن احلليم

 «ىلع أذى سمعه من اهلل» لفظ: قوهل.من العقوبة
 وضعف أثره من،األذى يف اللغة هو ملا خف أمره

 وقد أخرب سبحانه أن العباد ال،الِّش واملكروه
َ َُْ َ َ
َ
َ ُ َ ِ َّ نك
ار ُعون
 {وال حيز: كما قال تعاىل،يِضونه
ِ اذلين يس
ً ْ َ َ ْ ُّ ُ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ ْ
 وقال يف،}ِيف الكف ِر ِإنهم لن يِضوا اهلل شيئا
 (يا عبادي إنكم لن تبلغوا رضي:احلديث القديس
فتِضوين ولن تبلغوا نفيع فتنفعوين) فبني أن اخللق
ْ َ َّ
 «إنهم يلَد ُعون هل: قوهل. لكن يؤذونه،ال يِضونه
ً
 بإضافة، أن ابن آدم يؤذي اهلل تعاىل ويسبه:ودلا» أي
 مثل نسبة الودل إيله تعاىل،ما يتعاىل ويتقدس عنه

 اليت جيب أن تكون،وانلد والِّشيك يف العبادة
ُُ
َّ
:ويرزقهم» أي
 «وإنه يلُعا ِفيهم: وقوهل.خالصة هل وحده
 فهم يسيئون إيله،أنه تعاىل يقابل إساءتهم باإلحسان
 ودعوى ما يتعاىل عنه،تعاىل بالعيب والسب
 وفعل ما، وتكذيب رسله وخمالفة أمره،ويتقدس

، وهو حيسن إيلهم بصحة أبدانهم،نهاهم عن فعله
 وحفظهم بالليل وانلهار مما،وشفائهم من أسقامهم

 ويرزقهم بتسخري ما يف السماوات،يعرض هلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
واألرض هلم ،وهذا اغية الصرب واحللم واإلحسانprovides for them by subjugating everything in the ،
heavens and earth to them. This is the utmost limit of
واهلل أعلم.
patience, forbearance and benevolence and Allah
knows best.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الصرب هلل ،وصربه تعاىل ال يماثل صرب املخلوق.
 .2العباد ال يِضون اهلل ولكن يؤذونه.
 .3إثبات السمع هلل عز وجل.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين
العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار،
املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.

الرقم املوحد)8299( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
He is not one of us he who slaps his cheeks,
tears open his clothes, and wails in the
manner of the days of ignorance.
**

319. Hadith:

ى
َ ْ ْ ُ َ َ ى
 وداع، و شق اجليوب،ليس مينا من رضب اخلدود
ْ َ
بيدع َوى اجلاهلية

: احلديث.319

ً
‘Abdullah ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him, :مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود
ْ َّ َ َ ُ ُ ْ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َّ
َ
ُاجلُي
وداع
،
ب
و
ق
وش
،
ود
د
اخل
رضب
من
ا
ن
«ليس ِم
blessings be upon him, said: "He is not one of us he
ْ َ
.»بِدع َوى اجلاهلية
who slaps his cheeks, tears open his clothes, and wails
in the manner of the days of ignorance".

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

To Allah belongs what He takes and to Him belongs
what He gives, and therein lies perfect wisdom and
rational action. Whoever opposes this and objects to it
is opposing the judgment and decree of Allah, which is
the very essence of wisdom and benefit, and the
foundation of justice and righteousness. Therefore, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said that whoever is displeased with the decree of Allah
is not following his praiseworthy way and his soughtafter Sunnah. Rather, he has swerved from the right
path toward the path of those who show impatience and
dismay when a calamity befalls them, because of their
strong attachment to this worldly life. So, they do not
seek the reward and pleasure of their Lord by being
patient in the face of calamity. The Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, disassociates
himself form those whose faith is too weak to bear the
shock of the calamity that befalls them until they reach
the point of feeling discontent with it in their hearts and
showing it in their words by wailing and lamenting the
dead, or in their actions by tearing the front openings of
their garments and slapping their faces, thereby
reviving the customs of the pre-Islamic period of
ignorance (Jaahiliyyah). Indeed, his close allies are
only those who, when afflicted with a calamity, show
submission to the decree of Allah the Exalted and say:
{Indeed we belong to Allah, and indeed to Him we will
return. Those are the ones upon whom are blessings
from their Lord and mercy. And it is those who are the
(rightly)
guided.}
[Surat-ul-Baqarah:
156-157]
According to the methodology of Ahlus-Sunnah walJamaa‘ah, the mere commission of sin does not take a
Muslim outside the fold of Islam, even if it is a major sin
such as killing a person unjustly. There are many
authentic texts whose apparent meanings suggest that
some major sins may take a Muslim outside the fold of
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، وهل ما أعطى ويف ذلك احلكمة اتلامة،هلل ما أخذ

، ومن اعرض يف هذا ومانعه،واتلرصف الرشيد

فكأنما يعرتض ىلع قضاء اهلل وقدره اذلي هو عني

 وذلا. وأساس العدل والصالح،املصلحة واحلكمة
َ
تسخط
 ذكر أنه من-صىل اهلل عليه وسلم- فإن انليب
،وجزع من قضاء اهلل فهو ىلع غري طريقته املحمودة

 إذ قد احنرفت به الطريق إىل ناحية،وسنته املنشودة

اذلين إذا مسهم الِّش جزعوا وهلعوا؛ ألنهم متعلقون

بهذه احلياة ادلنيا فال يرجون بصربهم ىلع مصيبتهم

 فهو بريء ممن ضعف إيمانهم فلم.ثواب اهلل ورضوانه
ْ
ْ َ َّ
َّ
حىت أخ َر َج ُهم ذلك إىل
يتحملوا َوق َع املصيبة
ُّ
 أو الفعَل،التسخط القليب والقويل بانلياحة وانلدب
ً
.إحياء لعادة اجلاهلية
 ولطم اخلدود؛،كشق اجليوب
َّ
وإنما أويلاؤه اذلين إذا أصابتهم مصيبة سلموا بقضاء
َ
َّ
َ ُ َ
اجعون أو ِئلك
 { ِإنا هلل و ِإنا إيله ر: وقالوا،-تعاىل- اهلل
َ
َ َعلَيهم َصلَوات م ْن َر ربهم َو َر
محة َوأو ِئلك ُه ُم
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ
 أن، ومذهب أهل السنة واجلماعة.}المهتدون
املسلم ال ُيرج من دائرة اإلسالم بمجرد فعل
 ويوجد. كقتل انلفس بغري حق،املعايص وإن كربت

كثري من انلصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج
 وذلك كهذا،املسلم من اإلسالم؛ لفعله بعض الكبائر
"احلديث "ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب

 وأحسن تأويالتهم ما قاهل شيخ اإلسالم "ابن،الخ

 نوع يمنع من دخول- أ:تيمية" من أن اإليمان نواعن

 ولكن يمنع، ونوع ال يمنع من ادلخول- ب.انلار

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ

من اخللود فيها .فمن ك ُمل إيمانه وسار ىلع طريق Islam, such as the Hadith in question: "He is not one of
us he who slaps his cheeks, tears his clothes, and wails
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه الاكمل ،فهو in the manner of the times of ignorance." The best
اذلي يمنعه إيمانه من دخول انلار .وقال -رمحه اهللinterpretation of those Hadiths is what Shaykh-ul-Islam -
ُّ
Ibn Taymiyyah said about faith being of two types: a
 :إن األشياء هلا رشوط وموانع ،فال يتم اليشء إال
type that protects the person from entering Hell, and a
باجتماع رشوطه وانتفاء موانعه ،مثال ذلك إذا رتب type that does not protect him from entering Hell but
العذاب ىلع عمل ،اكن ذلك العمل موجبا ً حلصول protects him from abiding therein eternally. So,
whoever has perfect faith and follows the path of the
العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوهل ،وأكرب Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
املوانع ،وجود اإليمان ،اذلي يمنع من اخللود يف انلارand his guidance, he is the one whose faith will protect .
him from entering Hell. Ibn Taymiyyah, may Allah have
mercy upon him, added: "Everything has conditions
and impediments, so for a thing to take place, its
conditions must be met and its impediment must be
nonexistent. Example of that is when a certain
punishment is a consequence of doing a certain action,
so, the commission of that action is necessary for the
punishment to occur unless there is an impediment that
prevents its occurrence. The greatest impediment in
such a case is the presence of faith, which prevents
"abiding in Hell eternally.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > مسائل اجلاهلية
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

 .1أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تَ َ َّ
ربأ ممن عمل ذلك ،وال يتربأ إال من فعل كبرية.

 .2كمال طريقة انليب صىل اهلل عليه وسلم واتباعه.
َ
َ
 .3حتريم التسخط من أقدار اهلل املؤملة ،وإظهار ذلك :بانلياحة أو انلدب أو احللق أو الشق أو غري ذلك ،كحيث الرتاب ىلع الرأس.

 .4حتريم تقليد اجلاهلية بأمورهم اليت لم يقرهم الشارع عليها ،ومن مجلتها داعويهم ابلاطلة عند املصائب.

 .5ادلاعء بالويل واثلبور من اجلهل؛ إذ ال يستفيد ادلايع به سوى ادلاعء ىلع نفسه ،وإشعال حرارة األحزان ،وعدم الرضا بالقضاء.

 .6ال بأس من احلزن وابلاكء ،فهو ال ينايف الصرب ىلع قضاء اهلل تعاىل ،وإنما هو رمحة جعلها اهلل يف قلوب األقارب واألحباب.

 .7ىلع املسلم الرضا بقضاء اهلل ،فإن لم يرض فالصرب واجب عليه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة األوىل،
 1426ـه2005 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 ،ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.

الرقم املوحد)5380( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"A person who attributes his fatherhood to
anyone other than his real father, knowing
that he is not his father, commits an act of
disbelief. And he who makes a claim of
anything which in fact does not belong to
him, is none of us, and he should make his
abode in Hell. And he who labels anyone as
disbeliever or calls him the enemy of Allah
while he is in fact not so, his charge will
revert to him".

 إال-وهو يعلمه- ليس من رجل ادىع لغري أبيه
 فليس منا ويلتبوأ، ومن ادىع ما ليس ِل،كفر
 أو، ومن داع رجَل بالكفر،مقعده من انلار
 إال حار عليه، وليس كذلك، عدو اهلل:قال

**

320. Hadith:

: احلديث.320

ً
 (ليس من رجل:مرفواع
-ريض اهلل عنه-عن أيب ذر
َ َّ
 ومن ادَع ما، إال كفر-وهو يعلمه- ادَع لغري أبيه
ْ ْ َ َ
 ومن داع، فليس منا َويلَتبَ َّوأ َمق َع َد ُه من انلار،ليس هل

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "A person who attributes his fatherhood
to anyone other than his real father, knowing that he is
not his father, commits an act of disbelief. And he who  إال، وليس كذلك، عدو اهلل: أو قال،رجال بالكفر
makes a claim of anything which in fact does not belong
َ َح
.)ار عليه
to him, is none of us, and he should make his abode in
Hell. And he who labels anyone as disbeliever or calls
him the enemy of Allah while he is in fact not so, his
charge will revert to him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith contains a severe threat and strong
warning for those who commit any of these three acts;
so what about the one who commits all of them? The
first act refers to someone who knows his real father
and is sure about his lineage, yet he denies it and acts
as if he doesn't know who his father is and claims that
his father is someone else, or ascribes himself to
another tribe other than his own. The second act refers
to someone who knowingly makes a claim of something
that does not belong to him, such as lineage, wealth, a
right, a deed, or knowledge. It also includes the person
who falsely claims having a particular kind of
characteristic and takes advantage of it to draw
people's attention to him. Not only shall this person
suffers severe punishment, but also the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, has
disassociated himself from him and asked this person
to choose his abode in Hell because he is one of its
inhabitants. The third act refers to someone who labels
an innocent Muslim with disbelief, Judaism,
Christianity, or enmity to Allah. Such false charges shall
return to the one who makes them, because he is more
deserving of these detestable attributes than the
Muslim who is free from such accusations.
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 ملن،يف هذا احلديث وعيد شديد وإنذار أكيد

 فما بالك بمن عملها،ارتكب عمال من هذه اثلالثة
ً  أن يكون:لكها؟ أوهلا
 مثبتًا نسبه فينكره،اعلما أباه
ُّ
ً مد
 أو إىل غري،عيا النسب إىل غري أبيه
،ويتجاهله
 أن يديع "وهو اعلم" ما ليس هل من: وثانيها.قبيلته

 أو عمل من، أو حق من احلقوق، أو مال،نسب
 أو يزعم صفة فيه، أو علم من العلوم،األعمال

 وهو اكذب،يستغلها ويرصف بها وجوه انلاس إيله

صىل اهلل عليه-  إذ تربأ منه انليب،فهذا عذابه عظيم

 وأمره أن ُيتار هل مقرا يف انلار؛ ألنه من،-وسلم
َ ِ  أن: وثاثلها.أهلها
، أو ايلهودية،يرَم بريئا بالكفر

 فمثل هذا يرجع. أو بأنه من أعداء اهلل،أو انلرصانية
عليه ما قال؛ ألنه أحق بهذه الصفات القبيحة من

.املسلم الغافل عن أعمال السوء وأقواهل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > مسائل اجلاهلية
العقيدة > األسماء واألحاكم > الكفر
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني ،عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ادَع  :انتسب واعزتى.

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

• ومن داع رجال بالكفر  :قال هل يا اكفر.
• حار  :رجع.

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع حتريم االنتفاء من نسبه املعروف ،واالنتساب إىل غريه ،سواء أكان ذلك من أبيه القريب ،أم من أجداده ،يلخرج من قبيلته إىل

قبيلة أخرى ،ملا يرتتب عليه من املفاسد العظيمة ،من ضياع األنساب ،واختالط املحارم بغريهم ،وتقطع األرحام ،وغري ذلك.
 .2اشرتط العلم؛ ألن تباعد القرون ،وتسلسل األجداد ،قد يوقع يف اخللل واجلهل ،واهلل ال يكلف ً
نفسا إال ُو ْس َع َها ،وال يؤاخذ بالنسيان واخلطأ.
َّ
َّ
 .3قوهل "ومن ادَع ما ليس هل" يدخل فيه لك دعوى باطلة ،من نسب ،أو مال ،أو علم ،أو صنعة ،أو غري ذلك .فلك يشء يدعيه ،وهو اكذب،
فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -برئ منه ،وهو من أهل انلار ،فليخرت مقامه فيها .كيف إذا أيد داعويه ابلاطلة باأليمان الاكذبة ،يلأكل بها أموال
انلاس؟! فهذا رضره عظيم وأمره كبري.
 .4الوعيد اثلالث فيمن أطلق الكفر ،أو الفسق ،أو نىف اإليمان ،أو غري ذلك ىلع غري مستحق ،فهو أحق منه به؛ ألن هذا راجع عليه ،فاجلزاء
من جنس العمل.

 .5يؤخذ منه اتلنبه ىلع حتريم تكفري انلاس بغري مسوغ رشيع ،وكفر بواح ظاهر .فإن اتلكفري واإلخراج من امللة ،أمر خطري ،ال يقدم عليه إال
عن بصرية ،وتثبت ،وعلم.

 .6ليس معىن هذا أن من اشتهر بالنسبة إىل غري أبيه أن يدخل يف الوعيد اكملقداد بن األسود ،وإنما املراد من حتول عن نسبه ألبيه إىل غري أبيه
اعملا اعمدا خمتارا.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)6144( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
He is not one of us who seeks omens or has
omens interpreted for him, or who
practices soothsaying or has it done for
him, or who practices sorcery or has it
done for him. And whoever goes to a
soothsayer and believes in what he says has
disbelieved in what was revealed to
Muhammad, may Allah's peace and
blessings be upon him.

َ َ ى
ََ
ُُ
 أو تكهن أو،ليس منا من تط ىري أو تط ِّري ِل
ِّ ُ
ُ
َ
حر ِل؛ ومن أىت اكهنا
 أو سحر أو س ي،كهن ِل
ت ي
ى
فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل ىلع حممد
صىل اهلل عليه وسلم

**

321. Hadith:

: احلديث.321

 وابن عباس-ريض اهلل عنه- عن عمران بن حصني
ً
َ
 «ليس منا من ت َط َّري أو: مرفواع-ريض اهلل عنهماُ
َ َ
َ  أو،ك َّهن أو تُك رهن هل
سحر أو ُس ِحر هل؛
 أو ت،ت ُط رري هل
ِ
َّ
ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل

'Imraan ibn Husayn and Ibn `Abbaas, may Allah be
pleased with both them, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "He is
not one of us who seeks omens or has omens
interpreted for him, or who practices soothsaying or has
it done for him, or who practices sorcery or has it done
for him. And whoever goes to a soothsayer and
believes in what he says has disbelieved in what was
revealed to Muhammad, may Allah's peace and
blessings be upon him".

.»ىلع حممد صىل اهلل عليه وسلم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  ال يكون من أتباعنا:يقول صىل اهلل عليه وسلم
him, says that whoever believes in bad omens or
َََ ر
practices soothsaying or black magic, or has any of ،املتبعني لِّشعنا من فعل الطرية أو الكهانة أو السحر
َ ُ
these things done to him, is not one of his followers who أو ف ِعلت هل هذه األشياء؛ ألن فيها اداعء لعلم الغيب
adhere to the Islamic Shariah. These practices involve
، وفيها إفساد للعقائد والعقول،اذلي اختص اهلل به
the claim of having knowledge of the unseen that only
َّ
Allah has, and they spoil people's minds and beliefs. ومن صدق من يفعل شيئا من هذه األمور؛ فقد
Whoever believes the person who does these evil كفر بالويح اإلليه اذلي جاء بإبطال هذه
practices has in fact disbelieved in the divine revelation
that has come to abolish such ignorant practices and  ما: ويلحق بذلك،اجلاهليات ووقاية العقول منها
protect the minds from them. Among the practices that يفعله بعض انلاس من قراءة ما يسىم بالكف
fall under this category are "palm reading" and "cup
 أو ربط سعادة اإلنسان وشقائه وحظه،والفنجان
reading", or linking one's happiness or misery to his
َّ
zodiac sign and the like. Imam al-Baghawi and Imam  وقد بني لك من اإلمامني ابلغوي.بالربوج وحنو ذلك
ر
َّ واملنجم
َّ وابن تيمية معىن
Ibn Taymiyyah explained that fortuneteller, soothsayer, والر َّمال
العراف والاكهن
astrologer, and geomancer are all share a common
َّ
concept of claiming knowledge of the unseen. Anyone  أن لك من يديع علم يشء من املغيبات:بما حاصله
who claims knowledge of the unseen is either a فهو إما داخل يف اسم الاكهن أو مشارك هل يف املعىن
soothsayer or does some sort of soothsaying. This is
because soothsayer is someone who says what will  والاكهن هو اذلي ُيرب عما حيصل يف،فيلحق به
َ ْ ُ
happen in the future based on the information he
.رتق السمع من الشياطني
ِ املستقبل ويأخذ عن مس
receives from the Devils who eavesdrop on the
heavens.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ اتل ْوح
ُ يد َوأَن ْ َو
ْ َُّ اع ُه >> فَ َضائ ُل
يد
ِ اتلو ِح
ِ
ِ َُّ >>  عقيدة:اتلصنيف
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :رواه الزبار عن عمران بن حصني ريض اهلل عنهما .ورواه الطرباين يف األوسط عن ابن عباس ريض اهلل عنهما.
اتلخريج :عمران بن حصني ريض اهلل عنهما ،وابن عباس ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1حتريم اداعء علم الغيب؛ ألنه ينايف اتلوحيد.
 .2حتريم تصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غريها؛ ألنه كفر.
 .3وجوب تكذيب الكهان وحنوهم ،ووجوب االبتعاد عنهم ،وعن علومهم.
ُْ
 .4وجوب اتلمسك بما أن ِزل ىلع الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وطرح ما خالفه.
 .5حتريم الطرية والسحر والكهانة.
 .6حتريم طلب فعل هذه اثلالثة.
 .7أن القرآن مزنل غري خملوق.
املصادر واملراجع:

مسند الزبار املنشور باسم ابلحر الزخار :أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتيك املعروف بالزبار املحقق :حمفوظ
الرمحن زين اهلل( ،حقق األجزاء من  1إىل  )9واعدل بن سعد (حقق األجزاء من  10إىل  )17وصربي عبد اخلالق الشافيع (حقق اجلزء  )18انلارش:
مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة لطبعة :األوىل( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م)  -املعجم األوسط سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم
الشايم ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :ه) املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين انلارش :دار احلرمني  -القاهرة
 سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها :حممد نارص ادلين األبلاين مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع ،الرياض لطبعة :األوىل( ،ملكتبةاملعارف)  -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ,حمرم
1424ه .اتلمهيد لِّشح كتاب اتلوحيد دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،ثم ُطبعت دار اتلوحيد الطبعة :األوىل،
 1424ـه2003 -م  -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة
السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م - .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل
الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.

الرقم املوحد)5981( :
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On the night I was taken up to heaven, I
passed by Jibreel (Gabriel) in the Highest
Assembly (of angels) and he was like a
worn-out garment for fear of Allah, Exalted
and Glorified.

يللة أرسي يب مررت ىلع جربيل يف املأل األىلع
َ َ ى
اكحللس ابلايل من خشية اهلل -ع ىز وجل-

 .322احلديث:

**

322. Hadith:

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
َ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
ُ
يللة أُ ْرس َ
جربيل
ىلع
مررت
يب
ي
اهلل عليه وسلم« :-
ِ
be upon him, said: "On the night I was taken up to
ْ
ََ
َ
حلل ِس ابلايل ِمن خشي ِة اهلل -عز heaven, I passed by Jibreel (Gabriel) in the Highest
يف المأل األىلع اك ِ
Assembly (of angels) and he was like a worn-out
وجل.»-
garment for fear of Allah, Exalted and Glorified”.

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
ملا ُعرج به يللة اإلرساء واملعراج َم َّر ىلع جربيل وهو
مع املالئكة املقربني ،فرأى جربيل اكثلوب القديم

الرقيق من شدة خوفه من اهلل -عز وجل ,-وهذا يدل

ىلع فضل علم جربيل -عليه السالم -باهلل -تعاىل,-
ألن من اكن باهلل أعلم اكن أكرث خشية هل.

Brief Explanation:
**

This Hadith mentions that when the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, was taken up
by night to heaven, he passed by Jibreel when he was
with the favored angels. He found Jibreel like a wornout garment due to his fear of Allah, may He be
Glorified and Exalted. This proves Jibreel's excellent
knowledge of Allah, the Almighty, for the more one
knows Allah, the more he fears Him.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ َ َ َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> ِصفات
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
راوي احلديث :رواه ابن أيب اعصم والطرباين.
اتلخريج :جابربن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :السنة البن أيب اعصم.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1اإليمان حبادثة اإلرساء واملعراج للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2اإليمان باملالئكة ،وأن جربيل أفضلهم.
 .3شدة خوف املالئكة من اهلل -عز وجل ،-مع أنهم ال يعصون اهلل ما أمرهم.
 .4ينبيغ للمسلم أن يقتدي باملالئكة يف خوفهم من اهلل -عز وجل-.
املصادر واملراجع:
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نِّش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح- .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نِّش :دار اهلداية- .املعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشايم الطرباين،
املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين ،انلارش :دار احلرمني  -القاهرة- .السنة ،البن أيب اعصم ،حتقيق :حممد
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري ,حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد
نارص ادلين األبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :األوىل1400 ،ه- .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
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حممد إسحاق َّ
احلسين ،الكحالين ثم الصنعاين ،املعروف باألمري ,املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1432 ،ـه2011 -
م -املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري ,أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ,املكتبة العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)10422( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ى
ََ ُ ى
َ
لِئ أنا حيييت حَّت آكل تم َرايت هذه إنها حلياة
ي
ََُ
َََ
ى
 ثم قاتلهم، فرَم بما اكن معه من اتلمر،طويلة
ُ ى
حَّت قتيل

"If I lived until I finished eating these dates
of mine, it would be a long life indeed.'' So
he threw away the dates he had then fought
them until he was killed.
**

323. Hadith:

: احلديث.323

-  انطلق رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, and his Companions set out and reached
Badr before the polytheists did. When the polytheists
arrived, the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'Let no one of you
advance to anything unless I am ahead of him.' The
polytheists then came near, so the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said,
'Proceed toward a Paradise as wide as the heavens
and earth.' `Umayr ibn al-Humaam al-Ansaari, may
Allah be pleased with him, said: 'O Messenger of Allah!
A Paradise as wide as the heavens and earth?' He said,
'Yes.' He (`Umayr) remarked: 'Bakhin! Bakhin!' (an
Arabic expression of astonishment) The Messenger of
Allah asked him what made him say so. He replied:
'Nothing, by Allah, O Messenger of Allah, except the
hope that I might be one of its dwellers.' The Messenger
of Allah said, 'You are one of its dwellers.' So he
(`Umayr) took some dates out of his quiver and started
to eat them, then he said: 'If I lived until I finished eating
these dates of mine, it would be a long life indeed.' So
he threw away the dates he had then fought them until
he was killed".

 وأصحابه حىت سبقوا املِّشكني-صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل-  فقال رسول اهلل، وجاء املِّشكون،إىل بدر

 «ال يقدمن أحد منكم إىل يشء حىت:-عليه وسلم

-  فقال رسول اهلل، فدنا املِّشكون،»أكون أنا دونه

 «قوموا إىل جنة عرضها:-صىل اهلل عليه وسلم

 يقول عمري بن احلمام:السماوات واألرض» قال

 جنة، يا رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- األنصاري

 بخ بخ ؟: «نعم» قال:عرضها السماوات واألرض؟ قال

 «ما حيملك:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل

 ال واهلل يا رسول اهلل إال رجاء:ىلع قولك بخ بخ؟» قال
 «فإنك من أهلها» فأخرج: قال،أن أكون من أهلها
 لنئ أنا: ثم قال، فجعل يأكل منهن،تمرات من قرنه

 فرَم،حييت حىت آكل تمرايت هذه إنها حلياة طويلة

. ثم قاتلهم حىت قتل،بما اكن معه من اتلمر

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Anas, may Allah be pleased with him, reports that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
set forth from Madinah with his Companions to meet
the caravan of Abu Sufyan that had come from Syria
heading toward Makkah. The Muslims did not set out to
fight; however, Allah made them encounter their
enemies without prior planning on their part. Hence,
some Companions did not take part in this battle and
the Prophet did not reprimand any of them. Then the
Prophet camped in Badr before the disbelievers of
Quraysh reached the place. He took his position there
and when the disbelievers of Quraysh arrived, he said
to the Companions: ''Let no one of you advance to
anything unless I am ahead of him,'' meaning that he
forbade them from advancing toward anything until he
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صىل اهلل عليه-  أن انليب-ريض اهلل عنه- ُيرب أنس

 خرج مع أصحابه من املدينة يلالقوا قافلة أيب-وسلم
سفيان اليت جاء بها من الشام يريد بها مكة ولم

ُيرجوا لقتال ولكن اهلل مجع بينهم وبني عدوهم

من غري ِميعاد وهلذا ختلف عن هذه املعركة كثري من
-صىل اهلل عليه وسلم- الصحابة ولم يعاتب انليب

-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم انطلق انليب.أحدا منهم
ً فزنلوا
 وأخذ انليب،بدرا قبل أن يزنل به كفار قريش

 ثم جاء كفار، موضعه منه-صىل اهلل عليه وسلمَ  "ال َي ْق:-صىل اهلل عليه وسلم- قريش فقال
دم َّن أحد
ُ َّ
َ
ُ
 واملعىن أن انليب."حىت أكون أنا ُدونه
منكم إىل يشء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
صىل اهلل عليه وسلم -ينهاهم عن اتلقدم إىل يشءحىت يكون هو -عليه الصالة والسالم -أقرب إيله

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

وهذا من تبشري انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
أصحابه باجلنة تلحفزيهم وبذل الوسع يف العمل .ثم
ملا سمع ُع َم ْ ُ
ري بن احل ُ َمامِ -ريض اهلل عنه -ما سمعه
من البشارة من الصادق املصدوق اذلي ال ينطق عن
َ
اهلوى ،أخرج تمرات من ق َرنه ،وهو ما يوضع فيه

الطعام اعدة ويأخذه املجاهد ثم جعل يأكل ثم
ََْ
"لنئ أنا َح ِييت
استطال احلياة -ريض اهلل عنه -وقالِ :
َ
َّ
َّ ُ َ
حىت آكل ت َم َرايت هذه إنها حلياة طويلة" ،ف َر ََم بما اكن
معه من َّ
اتلمر ،ثم تقدم فقاتل وقتل -ريض اهلل عنه-

was closer than them to that thing so that every
possible advantage unknown to them could be utilized.
Then the Prophet urged the Companions to hasten to a
Paradise that was as wide as the heavens and earth,
meaning that they should not delay in sacrificing their
lives for the sake of Allah, for their promised reward was
a Paradise as wide as the heavens and earth. With this
he encouraged and motivated them to fight the
disbelievers. `Umayr ibn al-Humaam al-Ansaari was
amazed to hear that and asked the Prophet about it
again, saying: "O Messenger of Allah, a Paradise as
wide as the heavens and earth?!" The Prophet said:
"!"Yes." Thereupon, `Umayr said: "Bakhin! Bakhin
which is an Arabic expression reflecting astonishment.
The Prophet asked him why he said that; i.e. what
motivated him to say it, was it fear? He replied: "No, by
Allah, O Messenger of Allah, but I only hoped to be one
of its people." Thereupon, the Prophet assured him that
he was one of them. The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, gave his Companions glad
tidings to motivate them to exert themselves in doing
the deeds that would make them deserve Paradise. On
hearing such glad tidings from the most truthful and
most trusted who does not speak from his own
inclination, `Umayr took out some dates from his quiver
and started to eat them. But then he felt that life was
too long and said: "If I lived until I finished eating these
dates of mine, it would be a long life indeed." So he
threw away the dates and proceeded to fight until he
was killed, may Allah be pleased with him.

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

معاين املفردات:

َ
ْ
• بَدر  :أي غزوة بدر.
َ
ُ
• ال َي ْق َ
دم َّن أحد منكم إىل يشء  :أي قدامه متقدما يف ذلك اليشء؛ ئلال يفوت يشء من املصالح اليت ال تعلمونها.
ُ َ
• دونه  :أقرب منه إيله.
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ْ
ُ
• بَ ٍخ بَ ٍخ  :لكمة تطلق َتلف ِخيم األمر ،وتعظيمه يف اخلري.
ْ
ُ
َ
َ
َُ
ْ
وجيعل فيها َّ
انلبل.
• ق َرنِه  :الق َرنَ :جعبَة من ِجدل تشق

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف اجلهاد واستثارة همم املقاتلني بذكر أوصاف اجلنة.
 .2ما يفعله اإليمان يف َع َزائم املؤمنني من ُح ر
ب اتلضحية ،واإلقدام ىلع الشهادة ،واستعجال املوت ُح َّبا يف األجرة واثلواب.
 .3ينبيغ ىلع قائد جيش املسلمني السبق إىل املراكز احليوية يلحرم العدو من استغالهلا واإلفادة منها ،وذللك سبق املسلمون بقيادة رسول اهلل -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم -إىل ماء بَدر ،فحرموا املِّشكني من عنرص هام يف املعركة.

 .4األمري أو القائد يكون أمام اجليش تلحريضهم ىلع القتال.
 .5حرص الصحابة ىلع اخلري و التسابق إيله.

 .6جواز ادلخول يف صفوف الكفار واتلعرض للشهادة.

 .7امتثال الصحابة ألمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َّ
 .8أن املبَِّشين باجلنة غري حمصورين يف عِّشة فقط.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّشة1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3915( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ َ ُ َ َْ َْ ْ َ
ً ُ َ ى َُى
 وأن حممدا،اهلل
ما مين عب ٍد يشهد أن ال هلإ َ إال
ُ
ُ ورسوِلُ ص ْدقًا م ْين قَلْبه ىإال َح ىر َم ُه
َُع ْب ُده
اهلل ىلع
يي
ي
ى
ار
انل ي

There is no one who bears witness that
there is no god but Allah, and that
Muhammad is His slave and Messenger,
sincerely from his heart, but Allah will
forbid him to the Fire.
**

324. Hadith:

: احلديث.324

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

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
was riding a mount with Mu`aadh behind him, when he
said: 'O Mu`aadh!' Mu`aadh replied: 'Here I am at your
service, O Messenger of Allah.' He again said: 'O
Mu`aadh.' Mu`aadh replied: 'Here I am at your service,
O Messenger of Allah.' He said for the third time: 'O
Mu`aadh!' Mu`aadh replied: 'Here I am at your service,
O Messenger of Allah.' Thereupon, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'There
is no one who bears witness that there is no god but
Allah and that Muhammad is His slave and Messenger,
sincerely from his heart, but Allah will forbid him to the
Fire.' Mu`aadh said: 'O Messenger of Allah, should I not
inform the people of that so that they may rejoice?' He
replied: 'They would then rely on this alone (and stop
doing good deeds altogether).' Mu`aadh narrated this
Hadith at the time of his death, to avoid the sin (of
concealing knowledge)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Mu`aadh, may Allah be pleased with him, was sitting
behind the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, on the mount when the Prophet said: 'O
Mu`aadh!' He replied: 'Labbayka wa Sa`dayk, O
Messenger of Allah,' meaning: Here I am at your
service and I will obey you time after time. The Prophet
called Mu`aadh thrice and Mu`aadh gave the same
reply each time, then the Prophet said: There is no
slave (of Allah) who bears witness that there is no god
but Allah and that Muhammad is His slave and
Messenger, saying it sincerely from his heart not just
with his tongue, but Allah will safeguard him from
dwelling eternally in the Hellfire. Mu`aadh said: O
Messenger of Allah, should I not then relay this
knowledge to the people to make them rejoice. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
replied: No, so that they would not rely on that alone
and stop doing good deeds. Mu`aadh disclosed this
Hadith at the end of his life for fear of committing the
sin of concealing knowledge.
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صىل اهلل-  راكبًا وراء انليب-ريض اهلل عنه- اكن معاذ
 يا:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،-عليه وسلم
 بليك يا رسول وسعديك أي إجابة بعد:معاذ؛ فقال

 (وسعديك) ساعدت طاعتك، وطاعة لك،إجابة
: يا معاذ؛ فقال: ثم قال، مساعدة لك بعد مساعدة

 بليك: يا معاذ؛ فقال: ثم قال،بليك يا رسول وسعديك

 ما من عبد يشهد أن ال هلإ: قال،يا رسول وسعديك

 صادقا من قلبه ال،إال اهلل وأن حممد عبده ورسوهل
يقوهلا بلسانه فقط؛ إال حرمه اهلل ىلع اخللود يف انلار؛

 يا رسول اهلل أال أخرب انلاس ألدخل:فقال معاذ
 ال ئلال:الرسور عليهم؛ فقال صىل اهلل عليه وسلم

 فأخرب بها معاذ يف،يعتمدوا ىلع ذلك ويرتكوا العمل

.آخر حياته خمافة من إثم كتمان العلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رديفه  :خلفه.

• الرحل  :ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب.
• بليك  :أي :إجابة بعد إجابة.

• وسعديك  :أي :مساعدة يف طاعتك بعد مساعدة.
• صدقا  :أي :صادقا يف ذلك.

• يتلكوا  :يعتمدوا ىلع ذلك ويرتكوا العمل.
• تأثما  :خوفا من اإلثم.

فوائد احلديث:
 .1جواز ترك اتلحديث حبديث إذا اكن يرتتب عليه حمظور ،أو قعود عما هو أفضل.
 .2جواز اإلرداف ىلع ادلابة بِّشط عدم اإلرضار بها.
 .3بيان مزنلة معاذ عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحبه هل.
 .4جواز االستفسار عما يرتدد يف نفس السائل.
 .5من رشوط شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل أن يكون قائلها صادقا غري شاك وال منافق.
 .6أهل اتلوحيد ال ُيدلون يف نار جهنم ،وإن دخلوها بسبب ذنوبهم؛ أخرجوا منها بعد أن يطهروا.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،للنووي ،نِّش :دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة باحثني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم
اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار  ،نِّش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10098( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ ُ
َ َ ُ ُ ْ َ َ ِّ
ََ ُ
ني يف ت َواده ْيم وت َرامح ييه ْم وتعاط يف يه ْم،
مثل المؤ يمني
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ََُ َ َ
ُ
َ
اجلس يد إذا اشتَك مينه عضو تداىع ِل سائ ُير
مثل
ى َ
َ َ
ى
ُ
اجلس يد بالسه ير واحلّم

 .325احلديث:

The believers, in their mutual love,
compassion, and sympathy are like a single
body; if one of its organs suffers, the whole
body will respond to it with sleeplessness
and fever.
**

325. Hadith:

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

An-Nu`maan ibn Basheer, may Allah be pleased with
him, reported that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: "The believers, in their
mutual love, compassion, and sympathy are like a
single body; if one of its organs suffers, the whole body
will respond to it with sleeplessness and fever".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

مثل املؤمنني يف رمحة بعضهم بلعض ،وتواصلهمThe way the believers show mercy to one another, and ،
communicate, and cooperate is similar to the
وتعاونهم ،كمثل اجلسد بالنسبة إىل مجيع أعضائهrelationship of a body with all its organs. If one organ ،
إذا تألم منه يشء داع بقية أعضائه إىل املشاركة يف feels pain, it will call upon the other organs to share the
pain, resulting in sleeplessness and fever.
**

األلم وما ينتج عنه من عدم انلوم واحلرارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > اإلسالم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ترامحهم  :املراد :رمحة املؤمنني بعضهم بعضا؛ وذلك باتلعاون ىلع اخلري والرب واتلقوى.
• توادهم  :اتلوادد :اتلواصل اجلالب للمحبة.
• تعاطفهم  :اتلعاطف :اتلعاون.
• اشتىك  :تألم مما به من مرض.

• عضو  :جزء من جمموع اجلسد اكيلد والرجل واألذن.
بعضه ً
• تداَع  :أي :داع ُ
بعضا إىل املشاركة يف األلم.
• السهر  :عدم انلوم بالليل.

• احلىم  :حرارة غريبة تشتعل يف القلب فتنبث منه يف مجيع ابلدن.

فوائد احلديث:
 .1املجتمع اإلساليم وحدة متاكملة يف الرمحة واتلواصل واتلعاون.
 .2ينبيغ تعظيم حقوق املسلمني واحلض ىلع تعاونهم ومالطفة بعضهم بعضا.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عِّش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني ،نِّش :دار كنوز إشبيليا،
الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريمَل ،نِّش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
نِّش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت..
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ ْ َْ َ ُ ْ
َ
َ ىُ
من أنظ َر مع يرسا ،أو وضع ِل ،أظله اهلل يوم
ُّ
ى
َ
القيامة حتت ظيل عرشه يوم ال ظيل إال ظيله

 .326احلديث:

Whoever gives respite to an insolvent
person or remits part of his debt, Allah will
shade him on the Day of Judgment in the
shade of His throne on a day when there
will be no shade but His.
**

326. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, -
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
َ ْ َْ َ َ ُ ْ
هل،
وضع
أو
ا،
رس
ع
صىل اهلل عليه وسلم« :-من أنظر م
ِ
and blessings be upon him, said: ‘Whoever gives
َّ
َ َّ ُ
أظله اهلل يوم القيامة حتت ِظل عرشه يوم ال ِظل إال respite to an insolvent person or remits part of his debt,
ُّ
Allah will shade him on the Day of Judgment in the
ِظله».
shade of His throne on a day when there will be no
shade but His”’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب أبو هريرة أن انليب عليه الصالة والسالم قالAbu Hurayrah informed us that the Prophet, may Allah's :
peace and blessings be upon him, said: “Whoever
(من أنظر معرسا) أي أمهل مديونا فقريا ،فاإلنظار gives respite to an insolvent person…”, meaning: gives
اتلأخري املرتقب جنازه .قوهل( :أو وضع عنه) أي حط a poor debtor more time to repay his debt. “…or remits
a part of his debt”, meaning: forgives a part of the debt.
عنه من دينه ويف رواية أيب نعيم أو وهب هل .فاجلزاء:
In the narration of Abu Nu‘aym: “or remits it as a gift for
(أظله اهلل يف ظل عرشه) أظله يف ظل عرشه حقيقة him”. Its reward is: “Allah will shade him in His shade”,
أو أدخله اجلنة؛ فوقاه اهلل من حر يوم القيامة .وهذا meaning: Allah will literally shade him in the shade of
His throne or will admit him into Paradise, thus
اجلزاء حيصل( :يوم ال ظل إال ظله) أي ظل اهلل ،وإنما protecting him from the heat of the Day of Judgment. A
ُ
نظر ذلك ألنه آثر املديون ىلع نفسه person who gives respite to a debtor deserves this
استحق الم ِ
reward - the shade of Allah – because he was more
وأراحه فأراحه اهلل واجلزاء من جنس العمل.
benevolent to the debtor than to himself and relieved
him, so Allah will relieve him in return, as the reward for
a deed is of the same nature.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وادلاريم وأمحد.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

َ
القرض احلَسن ومعاملة َ
الم ِدين بلطف و ِلني.
 .1استحباب

 .2إنظار املعرس أو الوضع عنه دينه لكه أو بعضه من اخلصال املوجبة للظالل حتت عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظله.

 .3فضل ادلائن املتسامح وما يناهل من عظيم األجر يف اآلخرة.
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 .4فضل اتليسري ىلع عباد اهلل تعاىل.
 .5جواز اتلعامل َّ
بادلين.

ر
َ
 .6صحة تربع الوكيل إذا اكن بإذن املوَّك.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني
لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط 1428 ،1ه .رياض الصاحلني،
حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط،3
املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى  ،مرص1356 ،ه .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4186( :
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َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ ى
من محل علينا السَلح فليس مينا

 .327احلديث:

Whoever carries weapons against us is not
one of us.
**

327. Hadith:

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب Abu Musa al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him, -
َ reported that the Prophet, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن َ َ
مح َل َعلَيْنَا ر
الح
الس
blessings be upon him, said: "Whoever carries
ََْ
َّ
فلي َس ِمنا».
weapons against us is not one of us".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املؤمنني إخوةThe Prophet, may Allah's peace and blessings be upon ،
him, clarifies that the believers are brothers and that
يتألم بعضهم أللم بعضهم اآلخر ويفرح لفرحه ،وأن they share feelings of pain as well as happiness. Their
لكمتهم واحدة فهم يد ىلع من اعداهم .فيلزمهم word is united, and they are one hand against their
enemies. Thus, it is incumbent upon them to be united,
االجتماع والطاعة إلمامهم ،وإاعنته ىلع من بَغ
obey their leader, and aid him against those who
وخرج عليه؛ ألن هذا اخلارج شق عصا املسلمنيtransgress and seek to rebel against him. That is ،
ومحل عليهم السالح ،وأخافهم فيجب قتاهل ،حىت because those rebels break up the unity of the Muslims,
carry weapons against them, and scare them.
يرجع ويفئ إىل أمر اهلل -تعاىل-؛ ألن اخلارج عليهم Therefore, it is necessary to fight them until they return
وابلاِغ عليهم ،ليس يف قلبه ،هلم الرمحة اإلنسانيةand comply with the command of Allah. In fact, the ،
hearts of those who break up with the Muslim group and
وال املحبة اإلسالمية ،فهو خارج عن سبيلهم فليس
oppress them are devoid of humane mercy or Islamic
منهم ،فيجب قتاهل وتأديبه.
love for their Muslim brothers.They do not belong to the
Muslims as they have quit their path, hence, they must
be fought and disciplined.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الفسق
الفقه وأصوهل > احلدود > حد قطاع الطريق
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً

ً

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

فوائد احلديث:
 .1حتريم اخلروج ىلع األئمة ،وهم احلاكم ،ولو حصل منهم بعض املنكر ،ما لم يصل إىل الكفر ،فإن ما يرتتب ىلع اخلروج عليهم من إزهاق
األرواح ،وقتل األبرياء ،وإخافة املسلمني ،وذهاب األمن ،واختالل ِانلظام ،أعظم من مفسدة بقائهم.

 .2إذا اكن اخلروج حمرما يف حق احلاكم اذلين يفعلون بعض املنكرات ،فكيف حبال املستقيمني العادلني؟.

 .3حتريم إخافة املسلمني بالسالح وغريه ،ولو ىلع وجه املزاح.

املصادر واملراجع:

 1-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 -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
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العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م -4 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه -5 .اإلملام بِّشح عمدة
األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه -6 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م -7 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.

الرقم املوحد)2997( :
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Whoever says, 'there is none worthy of
worship excpet Allah' and disbelieves in
everything worshipped besides Allah, his
property and blood becomes inviolable,
and his reckoning will be with Allah.

َ ْ َ َ َ ََ ى
ُ ََََ َ َُُْ َ ْ ُ
ون
من قال :ال إيِل إيال اهلل ،وكفر بيما يعبد من د ي
َ ُُ ََ
َ َ َ ُ َُُ
اهللي ،ح ُرم ماِلَُ ،ودمهَ ،وحيسابه ىلع اهللي

 .328احلديث:

**

328. Hadith:

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

درجة احلديث :صحيح.

Tariq ibn Asheem al-Ashja‘i, may Allah be pleased with
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, said: “Whoever
says, 'there is none worthy of worship excpet Allah' and
disbelieves in everythig worshipped besides Allah, his
property and blood becomes inviolable, and his
reckoning will be with Allah”..
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
َ َّ َّ ُ َ َ
عليْ ِه َو َسل َم -يف هذا احلديث أنه ال In this Hadith the Prophet, may Allah's peace and
يبني -صىل اَّلل
blessings be upon him, clarifies that when two
ُ
ُ
ُ
حيرم قتل اإلنسان وأخذ ماهل إال بمجموع أمرين:
**

requirements are met, it becomes forbidden to kill
األول :قول ال هلإ إال اهلل -تعاىل .-اثلاين :الكفر بما someone and take his wealth : 1. Saying, 'There is none
worthy of worship except Allah'. 2. Disbelieving in
يُعبد من دون اهلل -تعاىل ،-فإذا ُوجد هذان األمران
everything worshipped besides Allah. If these two
ُّ
ُ
ً
وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إىل اهلل conditions are fulfilled, it becomes incumbent to refrain -
تعاىل ،-ما لم يأت بما يستحل دمه اكلردة أو ماهل كمنع from harming such a person, based on his apparent
words, and to leave his inward faith to Allah the
الزاكة أو عرضه اكملماطلة يف دفع ادلين.
Almighty. This applies as long as he does not commit a
;sin that makes it lawful to spill his blood, e.g. apostasy
to take his wealth, e.g. zakah evasion; or to damage his
reputation, e.g. procrastination in the repayment of
debt.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :طارق بن أشيم األشجيع وادل أيب مالك سعد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• حرم ماهل ودمه ُ :منع أخذ ماهل وقتله بناء ىلع ما ظهر منه.

َّ
َ
حساب من تلفظ بهذه اللكمة ،فيجازيه ىلع حسب نيته واعتقاده.
• وحسابه ىلع اهلل  :أي أن اهلل -تعاىل -هو اذلي يتوىل
• من قال ال هلإ إال اهلل  :نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها.

• وكفر بما يعبد من دون اهلل  :أنكر لك معبود سوى اهلل بقلبه ولسانه.

فوائد احلديث:
 .1أن معىن :ال هلإ إال اهلل هو الكفر بما يعبد من دون اهلل من األصنام والقبور وغريها.
 .2أن جمرد اتللفظ بال هلإ إال اهلل مع عدم الكفر بما يُعبد من دون اهلل ال ر
َ
حيرم ادلم واملال ولو عرف معناها وعمل به ،ما لم يضف إىل ذلك
الكفر بما يعبد من دون اهلل.

ً
ظاهرا وجب الكف عنه حىت يتبني منه ما ُيالف ذلك.
 .3أن من أىت باتلوحيد والزتم رشائعه
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 .4وجوب الكف عن الاكفر إذا دخل يف اإلسالم ،ولو يف حال القتال حىت يعلم منه خالف ذلك.
 .5أن اإلنسان قد يقول :ال هلإ إال اهلل وال يكفر بما يُعبد من دونه.
 .6أن احلكم يف ادلنيا ىلع الظاهر ،وأما يف اآلخرة فعىل انليات واملقاصد.

 .7حرمة مال املسلم ودمه إال حبق.

 .8فضيلة اإلسالم حيث يعصم دم معتنقه وماهل.

 .9حتريم أخذ مال املسلم إال ما وجب يف أصل الِّشع اكلزاكة ،أو تغريمه ما أتلف.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003-م .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

الرقم املوحد)6765( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever is prevented from doing
something because of his belief in bad
omens has thus committed Shirk
(polytheism). They said: What is the
expiation of that? He said: It is to say:
Allahumma la khayra illa khayruk, wala
tayra illa tayruk, wala ilaha ghayruk (O
Allah, there is no good except Your good,
nor omen except Your omen, and there is
no god but You).

َ
: قالوا،من ردته الطرية عن حاجته فقد أرشك

 امهلل ال خري إال: أن تقول:فما كفارة ذلك؟ قال
 وال هلإ غريك، وال طري إال طريك،خريك

**

329. Hadith:

: احلديث.329

`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased - ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
with both of them, reported that the Prophet, may
َ :ًمرفواع
"من ردته ر
َ َ الط
،أرشك
فقد
حاجته
عن
ة
ري
Allah's peace and blessings be upon him, said:
“Whoever is prevented from doing something because  امهلل ال خري إال: أن تقول: فما كفارة ذلك؟ قال:قالوا
of his belief in bad omens has thus committed Shirk
َ ْ  وال َط،خريك
ُ ْ ري إ َّال َط
."ري َك وال هلإ غريك
ِ
(polytheism). They said: ‘What is the expiation of that?’
He said: ‘It is to say: Allahumma la khayra illa khayruk,
wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghayruk (O Allah, there
is no good except Your good, nor omen except Your
omen, and there is no god but You)”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and  يف هذا-صىل اهلل عليه وسلم- ُيربنا رسول اهلل
blessings be upon him, informs us that whoever
refrains from doing anything that he had intended to do احلديث أن من منعه التشاؤم عن امليض فيما يعزتم
ً
out of belief in bad omens, has in some sense  وملا سأهل الصحابة عن،فإنه قد أىت نواع من الِّشك
committed Shirk (polytheism). When the Companions
كفارة هذا اإلثم الكبري أرشدهم إىل هذه العبارات
asked him about the expiation of this major sin, he
instructed them to say those noble words mentioned in الكريمة يف احلديث اليت تتضمن تفويض األمر إىل
the Hadith. This homily indicates entrusting all affairs to
. ونيف القدرة عمن سواه-تعاىل- اهلل
Allah and negating omnipotence from anyone other
than Him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > األسماء واألحاكم > الِّشك:اتلصنيف
. رواه أمحد:راوي احلديث
َ
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. يغفر إثم ما يقع من الطرية: • كفارة ذلك
ٍّ  ال معبود: • ال هلإ غريك
.حبق سواك
. منعته: • ردته

. يه التشاؤم بما يسمع أو يرى: • الطرية

. أي غرضه اذلي عزم عليه: • عن حاجته

. أي أىت رشاك حيث اعتقد أن ملا تطري به تأثريا يف اخلري والِّش: • فقد أرشك
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• ال خري إال خريك  :أي ال يرىج اخلري إال منك دون من سواك.

• وال طري إال طريك  :أي أن الطري ملكك وخملوقك ال يأيت خبري وال يدفع رشا.

فوائد احلديث:
 .1إثبات رشك من ردته الطرية عن حاجته.
 .2قبول توبة املِّشك.
 .3اإلرشاد إىل ما يقوهل من وقع يف اتلطري.
 .4أن اخلري والِّش مقدر من اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م -2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل
 1422ـه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لِّشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النِّش1424 :ه -6 .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 ،ـه2001 -م -7 .السلسلة الصحيحة ،مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع،
الرياض ،الطبعة :األوىل.
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ً
َ َ َ
مَل ليس عليه ُ
أمرنا فهو َرد
من ع يمل ع

 .330احلديث:

Whoever does something that is not in
accordance with this matter of ours
(meaning Islam) shall have it rejected.
**

330. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The -
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
صىل اهلل عليه وسلم" :-من أحدث يف أمرنا هذا ما
be upon him, said: 'Whoever introduces into this matter
ً
َ َ َ
ليس منه فهو رد " ويف رواية " من ع ِمل عمال ليس of ours (meaning Islam) something that does not
ٌّ
belong to it shall have it rejected.' " Another narration
عليه ُ
أمرنا فهو َرد".
reads: 'Whoever does something that is not in
)accordance with this matter of ours (meaning Islam
shall have it rejected'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

لك عمل أو قول لم يوافق الِّشيعة يف وجوهها اكفة؛ Every action or saying that does not comply with the
Islamic Shariah in every aspect –that is to say, the texts
حبيث لم تدل عليه أدتلها وقواعدها فهو مردود ىلع and rules of Shariah do not support it– it is rejected and
not accepted from the one who did it or said it.
صاحبه غري مقبول منه.
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > ابلدعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• أحدث  :أنشأ واخرتع.
• أمرنا  :ديننا.

• هذا  :إشارة جلالتله ومزيد رفعته وتعظيمه.

• ما ليس منه  :من ادلين ،بأن ال يشهد هل يشء من أدلة الِّشع وقواعده العامة.
• فهو  :أي هذا األمر املحدث.

• رد  :مردود غري مقبول ،أي :باطل

فوائد احلديث:
 .1حكم احلاكم ال يغري ما يف باطن األمر ،لقوهل (ليس عليه أمرنا) واملراد به ادلين.
 .2ادلين مبناه ىلع الِّشع.
 .3لك ابلدع االعتقادية والعملية باطلة ،كبدعة اتلعطيل واإلرجاء ونيف القدر واتلكفري باذلنوب والعبادات ابلدعية.
 .4أن ادلين ليس بالرأي واالستحسان.
 .5اإلشارة إىل كمال ادلين.
 .6رد لك حمدثة يف ادلين ال توافق الِّشع ،ويف الرواية اثلانية اتلرصيح برتك لك حمدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إيلها.
 .7إبطال مجيع العقود املنيه عنها ،وعدم وجود ثمراتها املرتتبة عليها.
 .8انليه يقتيض الفساد ،ألن املنهيات لكها ليست من أمر ادلين فيجب ردها.
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املصادر واملراجع:
ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نِّش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنِّش- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنِّش ،الرياض- .رشح األربعني
انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.
اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس- .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافةترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ِّ َ ُ ْ َ
ُ
م ُروا أبا بكر فليصل بانلاس

Order Abu Bakr to lead the people in
prayer.
**

331. Hadith:

: احلديث.331

 ملا اشتد برسول: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر

Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of them,
reported: "When the illness of the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him,
intensified, he was asked about leading the prayer and
he said: 'Order Abu Bakr to lead the people in prayer.'
Upon that, ‘A'ishah, may Allah be pleased with her,
said: 'Abu Bakr is a soft-hearted man; he is overcome
by weeping when he recites the Qur’an.' So the
Messenger of Allah repeated: 'Order him to lead the
prayer.'" In another narration: ‘A'ishah, may Allah be
pleased with her, said: "If Abu Bakr stands in your
place, the people will not hear his recitation of the
Qur’an on account of (his) weeping”.

، قيل هل يف الصالة، وجعه-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ر
 «مروا أبا بكر فليُ َصل بانلاس» فقالت اعئشة:فقال

 إذا قرأ، إن أبا بكر رجل رقيق:-ريض اهلل عنهار
 ويف رواية.» « ُم ُروه فليُ َصل: فقال،القرآن غلبه ابلاكء
 إن أبا: قلت: قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُْ
.مع انلاس من ابلاكء
ِ بكر إذا قام مقامك لم يس

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When the last illness of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, became
more intense, he was not able to lead the people in
prayer, so he ordered those who were with him to tell
Abu Bakr, may Allah be pleased with him, to lead the
prayer. Abu Bakr used to weep much whenever he
recited the Qur’an, so ‘A'ishah, may Allah be pleased
with her, made an excuse for him on account of his
weeping. However, in the Hadith mentioned here, her
real intention was not that Abu Bakr should not lead the
prayer because of his weeping while reciting the
Qur'an; rather, she feared that people would regard her
father, Abu Bakr, as a bad omen for taking the place of
the Prophet in leading the prayer (i.e. heralding his
imminent death). So she did not show what she was
hiding in her heart. In a narration in Sahih Muslim,
‘A'ishah said: "By Allah, there is nothing disturbing in it
for me but the idea that people may see a bad omen in
the first person to take the place of the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him."
She said: "I tried to dissuade him twice or thrice (from
appointing my father as imam in prayer), but he ordered
Abu Bakr to lead the people in prayer and said: 'You
women are like the women who surrounded Yusuf.'" He
intended by saying "the women who surrounded Yusuf"
that they are like those women in the story of Prophet
Yusuf (Joseph) in showing outwardly what was contrary
to what is in their hearts. Although he used the plural
form, he intended only one woman, which is ‘A'ishah,
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 لم-صىل اهلل عليه وسلم- ملا اشتد الوجع برسول اهلل
يتمكن من إمامة انلاس أمر من عنده أن يأمر أبا

 واكن كثري ابلاكء، باإلمامة-ريض اهلل عنه- بكر
ريض اهلل-  فاعتذرت اعئشة،عند قراءة القرآن

 بذلك لكن يف حديث ابلاب أنه لم يكن-عنها

 بل اكن،بكاؤه من قراءة القرآن مقصودها األول
،مرادها األول خشية أن يتشاءم انلاس من أبيها

. خالف ما ترسه يف باطنها-ريض اهلل عنها- فأظهرت
 ما يب إال كراهية، واهلل: "قالت:فيف رواية يف مسلم

 بأول من يقوم يف مقام رسول اهلل،أن يتشاءم انلاس

 فراجعته مرتني أو: قالت،"-صىل اهلل عليه وسلم "يلصل بانلاس أبو بكر فإنكن: فقال،ثالثا
صواحب يوسف" واملراد "بصواحب يوسف" إنهن
،مثل صواحب يوسف يف إظهار خالف ما يف ابلاطن
وهذا اخلطاب وإن اكن بلفظ اجلمع فاملراد به واحدة

:يه اعئشة فقط كما أن املراد بصواحب يوسف
زيلخا فقط كذا قال احلافظ ويه زوجة عزيز مرص

 ووجه املشابهة بينهما يف ذلك أن زيلخا.آنذاك
استدعت النسوة وأظهرت هلن اإلكرام بالضيافة
ومرادها زيادة ىلع ذلك وهو أن ينظرن إىل حسن

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يوسف ويعذرنها يف حمبته ،إن اعئشة أظهرت أن just as he intended by saying "those women who
surrounded Yusuf" only one woman, which is Zulaykha,
سبب إرادتها رصف اإلمامة عن أبيها كونه ال يسمع wife of the ruler of Egypt at the time of Yusuf. The
املأمومني القراءة بلاكئه ومرادها زيادة وهو أن ال aspect of similarity between the two women is that
Zulaykha invited the women and outwardly showed
يتشاءم انلاس به ،كما رصحت بذلك يف بعض طرق
them hospitality, but her inward intention behind inviting
احلديث فقالت" :وما محلين ىلع مراجعته إال أنه لم them was to make them look at the beauty of Yusuf so
يقع يف قليب أن حيب انلاس بعده رجال قام مقامهthat they would excuse her for loving him. Likewise, ".
‘A'ishah outwardly expressed that the reason she
wanted her father to be exempted from leading the
prayer was that the worshipers would not hear his
recitation of the Qur’an because of his weeping,
whereas her real intention was her fear that people
would find a bad omen in him, as explicitly mentioned
in other narrations of the Hadith, where she said: "... the
)only reason that I argued with him (about this matter
was that I did not feel in my heart that after him (the
Prophet) the people would ever love a man who had
”taken his place.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > درجات الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ َّ َ
َ ُ
• اشتَد  :قوي وعظم.

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

فوائد احلديث:
 .1فضيلة أيب بكر ريض اهلل عنه وما اكن عليه من خشية اهلل عز وجل.
 .2استحباب رقة القلب وابلاكء عند تالوة القرآن.
 .3جواز أن ينيب اإلمام رجال يلصَل بانلاس.
 .4فيه إشارة إىل أن أبا بكر ـريض اهلل عنه -هو اخلليفة من بعده -عليه الصالة والسالم-.
 .5فيه ديلل ىلع أن ابلاكء ال يبطل الصالة.
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 عِّش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نيل األوطار -حممد بن يلع
الشواكين -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
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ما السماوات السبع يف الكريس إال كدراهم

The seven heavens, in comparison to the
Kursi, are only like seven dirhams (small
coins) thrown into a shield.

سبعة ألقيت يف ترس

 .332احلديث:

**

332. Hadith:

عن زيد بن أسلم -رمحه اهلل عن انليب -صىل اهلل Zayd ibn Aslam, may Allah have mercy upon him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم -قال" :ما السماوات السبع يف الكريس إال
blessings be upon him, said: "The seven heavens, in
ُ
كدراهم سبعة ألقيت يف ت ْر ٍس".
comparison to the Kursi, are only like seven dirhams
(small coins) thrown into a shield".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َ
عظمة الكريس والعرشIn this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and ،
يف هذا احلديث إخبار عن
blessings be upon him, speaks of the greatness of the
وأن السماوات السبع ىلع ِسعتها وكثافتها ،وتباعد ما Kursi and the Throne of Allah. The seven heavens, vast
بينها بالنسبة لسعة الكريس ،كسبعة دراهم ُوضعت and dense as they are, in comparison to the vastness
of the Kursi, are like seven small coins thrown in a very
واسع ،فماذا تشغل منه؟! إنها ال تشغل منه
ماكن
يف
ٍ
ٍ
?vast open area. How much space would they take up
رً
ً
إال حزيا يسريا .مع مالحظة ضعف احلديث ،ولكن Only a small insignificant space. Although the Hadith is
classified as Da`eef/Weak, there is no doubt about the
ال شك يف عظمة الكريس والعرش.
greatness of the Kursi and the Throne.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
راوي احلديث :رواه الطربي.
**

اتلخريج :زيد بن أسلم -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1أن الكريس أكرب من السماوات ،وأن العرش أكرب من الكريس.
 .2عظمة اهلل وكمال قدرته.
 .3أن العرش ُ
غري الكريس.
 .4الرد ىلع من ُّ
فرس الكريس ُ
بالملك أو العلم.
 .5إثبات الكريس والعرش هلل عز وجل ،وأن الك منهما جسم خملوق.
 .6رضب األمثال يف اتلعليم من األسايلب انلبوية.
املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ,دار العاصمة  ,الطبعة األوىل 1422ه تفسري ابن جرير الطربي ،انلارش :دار هجر للطباعة والنِّش واتلوزيع واإلعالن،
الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م سلسلة األحاديث الضعيفة لألبلاين  ,مكتبة املعارف  ,الطبعة األوىل 1425ه

الرقم املوحد)3378( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The seven heavens and the seven earths in
the palm of (Allah) the Most Merciful are
no more than a mustard seed in the hand of
one of you.

ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف
الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم

 .333احلديث:

**

333. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال" :ما `Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him,
َر
reported: "The seven heavens and the seven earths in
السماوات السبع واألرضون السبع يف كف الرمحن إال
the palm of (Allah) the Most Merciful are no more than
َ َ ََ
كخ ْردل ٍة يف يد أحدكم".
a mustard seed in the hand of one of you".

درجة احلديث:

نقل األبلاين تصحيحه عن ابن

**

Al-Albaani reported from Ibn
Hadith Grade: Taymiyyah that it is Sahih/Authentic,
but he left no comment on it.

تيمية ولم يتعقبه.

املعىن اإلمجايل:

ُيربنا ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف هذا األثر أن

نسبة السموات السبع واألرضني السبع مع عظمهن
ََ
إىل كف الرمحن ،كنسبة اخل َ ْردل ِة الصغرية إىل كف
أحدنا ،وذلك تشبيه للنسبة بالنسبة ،وليس تشبيها
للكف بالكف؛ ألن اهلل ال يشبه صفاته يشء كما ال

يشبه ذاته يشء.

Brief Explanation:
**

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, informs us
in this reported citation that the seven heavens and the
seven earths with all their greatness are, in proportion
to Allah's palm, like the little mustard seed in the palm
of one of us. This is a comparison of proportion, not a
comparison of Allah's palm to the human palm, as the
attributes of Allah do not resemble any of the attributes
of His creation and He resembles none in His essence.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
راوي احلديث :رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد لكن بلفظ" :يف يد اهلل" وابن جرير الطربي واذلهيب.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ً
ٌ
ٌ
• كخردلة  :يه حبة صغرية جدا.

فوائد احلديث:
 .1أن األرضني سبع.
 .2إثبات الكف هلل عزوجل ىلع الوجه الالئق به سبحانه.
املصادر واملراجع:
1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م -2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل
 1422ـه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لِّشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النِّش1424 :ه -6 .جامع ابليان يف تأويل القرآن ،املؤلف :حممد بن جرير أبو جعفر الطربي ،املحقق :أمحد
حممد شاكر ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)3412( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ما الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد

The Kursi (footstool) in comparison to the
Throne is only like an iron ring thrown in a
desert on earth.

ألقيت بني ظهري فَلة من األرض

 .334احلديث:

**

334. Hadith:

ً
عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ما Abu Dharr al-Ghifaari, may Allah be pleased with him,

reported that the Prophet, may Allah's peace and
الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني
blessings be upon him, said: "The Kursi (footstool) in
ظهري فالة من األرض".
comparison to the Throne is only like an iron ring thrown
in a desert on earth".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه
ُيرب -صىل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

َو َسلَّ َم -يف حديث أيب ُّ
ذر أن The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
**

him, here says that the Kursi (footstool), despite its
الكريس مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة hugeness, is in comparison to the Throne like an iron
حديد ُوضعت يف صحراء واسعة من األرض؛ وهذا ring thrown in a boundless desert on earth. This
indicates the greatness and absolute power of its
يدل ىلع عظمة خالقها وقدرته اتلامة.
Creator.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة يف العرش ،واذلهيب يف العلو.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• فالة  :صحراء واسعة
• الكريس  :موضع القدمني

فوائد احلديث:
 .1أن الكريس أكرب من السماوات ،وأن العرش أكرب من الكريس.
 .2عظمة اهلل وكمال قدرته.
 .3أن العرش ُ
غري الكريس.
 .4الرد ىلع من ُّ
فرس الكريس ُ
بالملك أو العلم.
 .5إثبات الكريس والعرش هلل عز وجل ،وأن الك منهما جسم خملوق.
 .6رضب األمثال يف اتلعليم من أسايلب الِّشيعة اإلسالمية.
املصادر واملراجع:
1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م -2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل
1422ه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لِّشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النِّش1424 :ه -6 .رشح العقيدة الطحاوية ،املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم –
بريوت الطبعة :اثلانية1414 - ،ه -7 .العرش وما روي فيه ،املؤلف :حممد بن عثمان ابن أيب شيبة العبيس ،حتقيق :حممد بن محد احلمود ،انلارش :مكتبة
املعال – الكويت ،الطبعة األوىل1406 ،ه.

الرقم املوحد)3413( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َُ ُُ
َ َْ َُ
َْ َ َ
ما أظن فَلنا وفَلنا يع يرفان من ديييننا شيئا

I do not think that so-and-so and so-and-so
know anything about our religion.
**

335. Hadith:

: احلديث.335

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported that -  قال رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها-عن اعئشة
َُ ُُ
َ َْ َُ
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ان
ف
ر
ع
ي
نا
ال
وف
نا
ال
 «ما أظن ف:-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
blessings be upon him, said: "I do not think that so-andَّ
َْ َ َ
ُ
so and so-and-so know anything about our religion."  قال الليث بن سعد أحد رواة هذا.»من ِديِننا شيئا
Al-Layth ibn Sa`d (one of the narrators of the Hadith)
. هذان الرجالن اكنا من املنافقني:احلديث
said: "These two men were from the hypocrites".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported that صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- خترب اعئشة
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
َْ
فان
ر
ع
 عن رجلني وأنهما ال ي: أخربها-عليه وسلم
ِ
him, informed her about two men and mentioned that
they knew nothing about Islam, because they were شيئا من دين اإلسالم؛ ألنهما اكنا يظهران اإلسالم
ُ
showing Islam and hiding their disbelief. The fact that
-صىل اهلل عليه وسلم-  وذكر انليب.الكفر
ويبطنان
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
َ
him, mentioned these two men in their absence is not هلذين الرجلني يف غيبتهما ليس من ال ِغيبة املنيه
considered backbiting, which is forbidden; rather, it is  بل من األمور اليت ال بد منها؛ ئلال يلتبس،عنها
necessary to disclose their reality, so that people who
do not know them would not be deceived by their ". "ما أظن:  وقوهل.ظاهر حاهلما ىلع من جيهل أمرهما
apparent status. The Prophet's statement in this -صىل اهلل عليه وسلم-  بمعىن ايلقني؛ ألنه:الظن هنا
context implies certainty, because the Prophet, may
اكن يعرف املنافقني حقيقة بإعالم اهلل هل بهم يف
Allah's peace and blessings be upon him, was in fact
aware of the hypocrites through revelation from Allah in "كنا:-ريض اهلل عنه-  وقال ابن عباس،سورة براءة
Surat-ut-Tawbah. Ibn `Abbaas, may Allah be pleased ريض-  قال ابن عباس، الفاضحة:نسيم سورة براءة
with him, said: We used to call Surat-ut-Tawbah "alFaadihah" (the exposing chapter). Ibn `Abbaas, may ". "ما زالت تزنل ومنهم ومنهم حىت خشينا:-اهلل عنه
Allah be pleased with him, said: The verses continued
to be revealed and exposing the hypocrites until we
were worried (lest we should be counted among them).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > األسماء واألحاكم > انلفاق:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 أي ليسوا ىلع يشء من اإلسالم حقيقة: • يعرفان من ديننا شيئا

:فوائد احلديث

. حىت ال يلتبس ظاهر حاهلم ىلع من جيهل أمرهم، جواز ِغيبَة أهل انلفاق.1
. بيان أن بعض الظن جائز.2

. جواز كشف حال من عرف بانلفاق.3
َ
. الظن املنيه عنه إنما هو ظ َّن السوء باملسلم السالم يف ِدينه وعرضه.4
. معرفة انليب _ صىل اهلل عليه وسلم – املنافقني.5

143

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .رشح صحيح ابلخاري ،البن بطال ،حتقيق:
أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض1423 ،ه.

الرقم املوحد)3866( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"I am not weeping because I do not know
that what Allah holds is better for the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, but I weep because
the revelation from the sky has stopped."
Her words moved them to tears and they
began to weep along with her.

- ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهلل

،-صىل اهلل عليه وسلم-  خري لرسول اهلل-تعاىل
،ولكن أبكي أن الويح قد انقطع من السماء
 فجعَل يبكيان معها،فهيجتهما ىلع ابلاكء

**

336. Hadith:

: احلديث.336

َ َ
Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,  قال أبُو: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
َ َْ
reported: "After the death of the Messenger of Allah,
-  َبعد َوفا ِة َر ُسول اهلل-ريض اهلل عنهما-بَكر ِل ُع َمر
may Allah’s peace and blessings be upon him, Abu
َ َ ْان َطلق بنَا إ َىل أُ رم أ:-صىل اهلل عليه وسلم
ِ  َر- يم َن
Bakr said to `Umar, may Allah be pleased with both of يض
ِ ِ ِ
ُ  نَ ُز-اهلل عنها
them: 'Let us visit Umm Ayman, may Allah be pleased صىل اهلل عليه- ور َها َك َما َاك َن َرسول اهلل
with her, just as the Messenger of Allah, may Allah’s َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ
 فلما، يزورها-وسلم
peace and blessings be upon him, used to visit her.'  ما: فقاال لها، بكت،انتهيا ِإيلها
َ
ٌ يُبكيك؟ أَ َما َت ْعلَمني أ َُّن ما ِعنْد اهلل َخ
When they came to her, she wept. They said to her: ري ل ِ َرسول اهلل
ِ
ِ
َ َ
َ ََ
'What makes you weep? Do you not know that what is َ ْ َ
ْ
ِ  ما أب:؟ فقالت-صىل اهلل عليه وسلمwith Allah is better for the Messenger of Allah, may كي أن ال
َ أَ ُكون أَعلَم أَ َّن َما ع
ٌ  َخ-تعاىل- ند اهلل
Allah’s peace and blessings be upon him?' She said: 'I - ري ل ِ َر ُسول اهلل
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
am not weeping because I do not know that what is with
َ  َولكن أبكي أن،-صىل اهلل عليه وسلم
الويح قد
ِ
ِ
Allah is better for the Messenger of Allah, may Allah’s َ
َ ُ ََ َ ُْ َ َََ
َ
َ
َ
َ َّ َ
ََْ
peace and blessings be upon him, but I weep because انقطع ِمن السماء؛ فهيجتهما ىلع ابلاكء؛ فجعال
َْ
the revelation from the sky has stopped.' Her words
.كيَان َم َع َها
ِ يب
moved them to tears and they began to weep along with
her".

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Companions, may Allah be pleased with them,
were the most eager of people to follow the Messenger
of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
in every aspect. They would even walk in the same path
that he used to walk in, sit in the same places he used
to sit in and do everything they knew he used to do.
This Hadith is a proof of that as Abu Bakr and `Umar
visited a woman whom the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, used to visit.
They visited her only because of this. When they
arrived at her home, she began to weep. They said to
her why do you weep? Do you not know that what Allah,
Glorified and Exalted be He, has prepared for His
Messenger is better than this world? She replied: I do
not weep because of that, but rather because the
revelation has ceased. This is because when the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
passed away, the revelation stopped, as there is no
revelation after him. That is why Allah perfected the
Shari`ah before he passed away; Allah the Almighty

145

 أحرص انلاس ىلع-ريض اهلل عنهم- اكن الصحابة
 يف لك صغرية-صىل اهلل عليه وسلم- متابعة الرسول
، وجملسه، حىت إنهم يتتبعون ممشاه يف حياته،وكبرية

 وهذا احلديث. وَّك فعل علموا أنه فعله،وموطئه
ر
 حيث زارا، وحييك قصة أيب بكر وعمر،يُ َؤكد ذلك
، يزورها-صىل اهلل عليه وسلم- امرأة اكن انليب
-صىل اهلل عليه وسلم- فزاراها من أجل زيارة انليب

 ما: فقاال هلا، فلما جلسا عندها بكت.إياها
-سبحانه وتعاىل- يبكيك؟ أما تعلمني أن ما عند اهلل

 إين ال: فقالت. خري هل من ادلنيا:خري لرسوهل؟ أي

- أبكي ذللك ولكن النقطاع الويح؛ ألن انليب

 فال ويح، ملا مات انقطع الويح-صىل اهلل عليه وسلم

 وهلذا أكمل،-صىل اهلل عليه وسلم- بعد رسول اهلل
ْ
 {ايلَ ْو َم-تعاىل-  فقال،اهلل رشيعته قبل أن يتوىف

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ ْ ْ

َ

َ

َ

ُ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ ُ َ ْ ُ
أك َمل ُ
ك ْم نِ ْع َميت said: {This day I have perfected for you your religion
ت لكم ِدينكم وأتممت علي
ِ
and completed My favor upon you and have approved
ََ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ً
ور ِضيت لكم ِ
اإلسالم ِدينا} املائدة ،3 :فجعال for you Islam as religion.} [Surat-ul-Maaidah: 3] Upon
hearing her words, Abu Bakr and `Umar started to weep
يبكيان؛ ألنها ذكرتهما بما اكنا قد نسياه.
as well because she reminded them of what they had
forgotten.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالكتب
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1زيارة الصاحلني ،وزيارة من اكن صديقه يزوره.
 .2جواز زيارة الصالح ملن هو دونه.
 .3فضل أم أيمن -ريض اهلل عنها-.
 .4تأيس الصحابة -ريض اهلل عنهم -برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف لك أمر.
 .5جواز ابلاكء حزنا ىلع ِفراق الصاحلني واألصحاب.
َْ
َ َ ََّ
 .6جواز ابلاكء حزنا ىلع فقد العلم واخلري اذلي اكن يتزنل بالويح ،فعند انقطاع الويح؛ اختلفت األهواء ،وشاع اتلنازع ،وحصلت الفنت
واملصائب.

املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن
صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة عِّش 1407ه1987 ،م .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة 1423 :ه.

الرقم املوحد)3035( :
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ً
طعاما قط ً
خريا من أن يأكل من
ما أكل أحد

No one has ever eaten food better than that
which his hands have earned. Indeed, the
Prophet of Allah Dawood (David), peace be
upon him, used to eat from the earnings of
his own hands.

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

 .337احلديث:

**

337. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ُ
عليه وسلم -قال« :اكن داود -عليه السالم -ال يأكل

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Dawood (David), peace
be upon him, used to eat only from the earnings of his
own hands." Al-Miqdaam ibn Ma‘d Yakrab, may Allah
be pleased with him, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "No one
has ever eaten food better than that which his hands
have earned. Indeed, the Prophet of Allah Dawood,
peace be upon him, used to eat from the earnings of
his own hands".

إال من عمل يده» .وعن املقدام بن معد يكرب -
ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

قال « :ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من
عمل يده ،وإن نيب اهلل داود -صىل اهلل عليه وسلم-

اكن يأكل من عمل يده».

درجة احلديث :صحيح بروايتيه.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic with its two versions.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن داود عليه The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informed us that Dawood, peace be upon him,
السالم اكن ال يأكل إال من عمل يده واكن عليه used to eat only from the earnings of his labor. He was
السالم ح َرف ًّيا ُجييد صناعة ُّ
وع وغريها من أآلت a craftsman who was good at making shields and other
ادل ُر ِ
ِ ِ
fighting tools. Since the Prophets of Allah, may Allah's
اجلهاد؛ فإذا اكن أنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه
peace and blessings be upon them, used to work and
عليهم :يأكلون من عمل أيديهم ،من صناعة أو eat from the earnings of their labor, whether that
زراعة أو ريع لألغنام أو غري ذلك من األعمال ،فمن consisted of craftsmanship, agriculture, sheep herding,
etc, this is altogether the reason why those who are of
دونهم من باب أوىل أن يعملوا يف تلك األعمال؛ a lesser rank are more required to earn through their
ُ ُّ
own labor and avoid the embarrassment of having to
يلَكفوا بها وجوههم عن سؤال انلاس.
ask people for money.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري .حديث املقداد ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
َ
ْ
ْ َ
ال ِمقدام بن َمع ِدي ك ِر َب -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قط  :ال غري.

فوائد احلديث:
 .1حث للمسلم ىلع العمل ،وأن يكون رزقه من كسب يده ،وثمرة جهده.
 .2فضل العمل بايلد وإن ما يبارشه الشخص بنفسه مقدم ىلع ما يبارشه بغريه.
ُ
 .3خ َّص داود باذلكر ،ألن اقتصاره يف أكله ىلع ما يعمله بيده لم يكن من احلاجة؛ ألنه اكن خليفة يف األرض كما قال اهلل تعاىل ،وإنما ابتَغ
األكل من طريق األفضل ،وهلذا أورده انليب صىل اهلل عليه وسلم يف مقام االحتجاج ،ألن ذكر اليشء بديلله أوقع يف انلفس.
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َْ
َّ .4
اتلكسب ال يق َدح يف اتلوَّك.

 .5االحرتاف للعمل ال يشغل عن ادلعوة ،وال يليه عن طلب العلم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ،
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النِّش 1418 :ه1997 -م
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عِّش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني
الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال
اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،ـهاتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق
حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر ،رقمه وبوب
أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت 1379 ،ه.

الرقم املوحد)3752( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
What is the matter with those people who
said such-and-such? Indeed, I pray and I
sleep too, I fast sometimes and do not fast
other times, and I marry women. Whoever
turns away from my Sunnah does not
belong to me.

ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين أصيل وأنام وأصوم
 وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت،وأفطر
فليس مين

**

338. Hadith:

: احلديث.338

 أن نفرا من-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,
reported: "A group from among the Prophet's
Companions asked the Prophet's wives about the acts
of worship that he performed in private. Some of them
said: 'I will not marry women.' Others said: 'I will not eat
meat.' Some others said: 'I will not lie down on a bed.'
Their words reached the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him. So, he praised Allah and
glorified Him and said: 'What is the matter with those
people who said such-and-such? Indeed, I pray and I
sleep too, I fast sometimes and do not fast other times,
and I marry women. Whoever turns away from my
Sunnah does not belong to me”.

 سألوا أزواج-صىل اهلل عليه وسلم- أصحاب انليب
 عن عمله يف الرس؟-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 ال آكل: وقال بعضهم. ال أتزوج النساء:فقال بعضهم
 فبلغ ذلك. ال أنام ىلع فراش: وقال بعضهم.اللحم

، فحمد اهلل وأثىن عليه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين أصَل وأنام وأصوم:وقال
 وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس،وأفطر

.»مين

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The sublime Islamic Shariah is built upon tolerance and
ease, as well as pleasing the souls by the good things
of this world that are permissible. It is also built upon
the dislike of hardship, difficulty, or depriving oneself of
the good and wholesome things of this worldly life. A
group of the Companions of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, motivated by their
love for good and righteousness and their desire to do
good deeds, went to ask about the actions which the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
did in private, that no one else knew about except his
wives. When they learnt what they wanted to know,
they regarded his deeds as little, out of their eagerness
and diligence in doing good deeds. They said: "Where
are we in comparison to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, the one
whom Allah has forgiven his previous and future sins?"
According to their assumption, he was in no need of
exerting himself in worship. So, some of them was
determined to abandon women so that he would devote
himself to worship. Another one thought of giving up
eating meat out of abstention from the pleasures of this
world. Another one decided to pray the entire night
without sleeping. Their speech reached the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, who was
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،بنيت هذه الِّشيعة السامية ىلع السماح واليرس
ر
 وىلع،وإرضاء انلفوس بطيبات احلياة ومالذها املباحة
،كراهية العنت والشدة واملشقة ىلع انلفس
 وذلا فإن نفرا من.وحرمانها من خريات هذه ادلنيا

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

 وذلك من نشاطهم ىلع،أزواجه فلما علموه استقلوه
 وأين حنن من رسول اهلل:  فقالوا.اخلري َو َجدهم فيه
 قد غفر اهلل هل ما تقدم من ذنبه،صىل اهلل عليه وسلم

 غري حمتاج إىل االجتهاد- يف ظنهم-وما تأخر ؟! فهو
َ
. يلفرغ للعبادة، ف َه َّم بعضهم يف ترك النساء.يف العبادة
ً
 زهادة يف مالذ،ومال بعضهم إىل ترك أكل اللحم
َ
 ت َه ُّجدا،احلياة وصمم بعضهم ىلع أنه سيقوم الليل لكه
، فبلغت مقاتلهم من هو أعظمهم تقوى.أو عبادة

 وأعرف منهم باألحوال والِّشائع،وأشدهم خشية

، ومحد اهلل، فخطب انلاس.صىل اهلل عليه وسلم

 جريا ىلع اعدته،وجعل الوعظ واإلرشاد اعما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الكريمة .فأخربهم أنه يعطى لك ذي حق حقه ،فيعبد the most pious among them, and the most righteous,
and more knowledgeable than them about conditions
اهلل تعاىل ،ويتناول مالذ احلياة املباحة ،فهو ينام and laws. He, thus, addressed the people after praising
ويصىل ،ويصوم ويفطر ،ويزتوج النساء ،فمن رغب Allah and gave them a general sermon without naming
certain individuals, as per his noble habit in this regard.
عن سنته السامية ،فليس من أتباعه ،وإنما سلك
He informed them that everyone should give everything
سبيل املبتدعني.
its due right. Thus, one should worship Allah the
Almighty, and also engage in some of the permissible
pleasures of this worldly life. For he himself prayed and
slept, fasted and broke his fast, and he married women.
So, whoever turns away from his noble Sunnah, then
he is not considered to be from among his followers.
Rather, he has trodden the path of those who adopt
religious innovations.
ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ ُّ
ُ ُ ُ َُّ
ام بال َ
ْ َ ُ
السنَ ِة
اب و
اتلصنيف :عقيدة >> أصول السن ِة >> االع ِتص ِ ِ
كت ِ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
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:
 .1حب الصحابة ريض اهلل عنهم للخري ،ورغبتهم فيه وىف االقتداء بنبيهم صىل اهلل عليه وسلم.
ً
 .2سماحة هذه الِّشيعة ويرسها ،أخذا من عمل نبيها صىل اهلل عليه وسلم وهديه.
 .3أن اخلري والربكة ىف االقتداء به ،واتباع أحواهل الِّشيفة.
 .4أن أخذ انلفس بالعنت واملشقة واحلرمان ليس من ادلين يف يشء ،بل هو من سنن املبتدعني املتنطعني ،املخالفني لسنة سيد املرسلني صىل
اهلل عليه وسلم.
ً
 .5أن ترك مالذ احلياة املباحة ،زهادة وعبادة ،خروج عن السنة املطهرة واتباع لغري سبيل املؤمنني.

 .6يف مثل هذا احلديث الِّشيف بيان أن اإلسالم ليس رهبانية وحرمانا ،وإنما هو ادلين اذلي جاء إلصالح ادلين وادلنيا ،وأنه أعطى لك ذي حق
حقه.
 .7السنة هنا تعين الطريقة ،وال يلزم من الرغبة عن السنة -بهذا املعىن -اخلروج من امللة ملن اكنت رغبته عنها لِضب من اتلأويل يعذر فيه
صاحبه
 .8الرغبة عن اليشء تعين اإلعراض عنه .واملمنوع أن يرتك ذلك تنطعا ورهبانية ،فهذا خمالف للِّشع .وإذا اكن تركه من باب اتلورع لقيام شبهة
ىف حله ،وحنو ذلك من املقاصد املحمودة لم يكن ممنواع.
 .9فيه تقديم احلمد واثلناء ىلع اهلل عند اخلطبة والوعظ وإلقاء مسائل العلم وبيان األحاكم للملكفني  ،وإزالة الشبهة عن املجتهدين.
 .10الرتغيب يف انلاكح وترجيحه ىلع اتلخَل 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 العارشة1426 -ه - .خالصة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريمَل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م
 -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة

الرقم املوحد)6078( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ً
دينارا
ما ترك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
درهما وال شاةً وال ً
بعريا ،وال أوىص بيشء
وال

 .339احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, left no dinaar,
dirham, sheep, or camels, and he did not
bequeath anything.
**

339. Hadith:

ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :ما تَ َرك رسول `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
ً
ً
درهما ،وال
دينارا ،وال
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
be upon him, left no dinaar, dirham, sheep, or camels,
َ
ً
شاة ،وال بَع ً
ريا ،وال أ ْوىص بيشء».
and he did not bequeath anything".
ِ
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل `A'ishah, may Allah be pleased with her, informed that
ً
ً
ً the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ا،
كثري
وال
قليال
ماال
عليه وسلم -لم يرتك بعد موته
him, did not leave any money after his death, neither a
ً
ً
ولم يرتك شاة ،وال مجال وال غري ذلك من أصناف large or a small amount, nor did he leave any sheep or
camels, nor did he make a will regarding anything, in
املال ،وال أوىص بيشء ،تريد وصية املال خاصة؛ ألن
terms of wealth or property. Indeed, if anyone has some
ً
اإلنسان إنما يويص يف مال إذا اكن موروثا ،وهو -صىل property to be inherited they will make a will, but the
اهلل عليه وسلم -لم يرتك شيئا ً يورث فيويص فيه ،وقد Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
left nothing to make a will or bequest about. He did
أوىص -صىل اهلل عليه وسلم -بأمور أخرى ،منها أنه however make a bequest about other matters, among
أوىص باملحافظة ىلع الصالة ،وبإخراج ايلهود which he enjoined Muslims to observe the prayer
regularly and expel the Jews and Christians from the
وانلصارى من جزيرة العرب.
Arabian Peninsula.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ
َْ
َ
َ ُ
ان ب ُّ
الر ُس ِل َواألن ِبيَا ِء >> خ َصائِ ُص األن ِبيَا ِء
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليم ِ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.
**

معاين املفردات:

• َ
ابل ِعري  :يطلق ىلع اجلمل وانلاقة.
َّ
ٌ
• 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 ،نِّش :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 ،نِّش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه/
1999م- .معالم السنن رشح سنن أيب داود ،أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية –
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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 ،

الرقم املوحد)10987( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
No Muslim regularly attends mosques to
perform prayer and remember Allah, but
Allah is delighted for him, just as the family
of one who was away, is delighted upon his
return.

ما توطن رجل مسلم املساجد للصَلة واذلكر،

إال تبشبش اهلل ِل ،كما يتبشبش أهل الغائب
بغائبهم إذا قدم عليهم

 .340احلديث:

**

340. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
ٌ
َ reported: “The Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم -قال« :ما َّ
ٌ
مسلم املساجد
توط َن رجل
blessings be upon him, said: ‘No Muslim regularly
ر
ََ ْ َ َ
َََ ْ َ ُ
ُ
للصالة واذلكر ،إال تبشبش اهلل هل ،كما يتبشبش attends mosques to perform prayer and remember
َ
ُ
Allah, but Allah is delighted for him, just as the family of
أهل الغائب بغائبهم إذا ق ِد َم عليهم».
one who was away, is delighted upon his return.’" [Ibn
]Majah

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ر
واذلكر Allah, the Almighty, rejoices for a Muslim who regularly
املسلم اذلي يلزتم حضور املساجد للصالة
**

فيها ويداوم ىلع ذلك ،فإن اهلل -تعاىل -يتبشبش هل،
ويفرح به ،كما يفرح أهل الغائب بقدوم اغئبهم ،وال
جيوز تأويل صفة البشبشة إىل الرأفة أو الرمحة أو

غريها ،بل جيب إثباتها صفة هلل تعاىل من غري
حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل،

هذا مع العلم أن البشبشة من لوازمها الرأفة والرمحة،

attends mosques to perform prayers and remember,
just as the family of someone who was away does upon
his return. Allah's rejoicing should not be interpreted as
clemency or mercy, instead it should be affirmed as an
attribute of Allah, without any distortion, negation,
interpolation, or representation; although rejoicing is
associated with mercy and compassion. And Allah
knows best.

واهلل أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر َ ُ َُّ ُ
ر َ ُ َ ُ
الصفات اذلا ِتيَُّة
الصفات ِاإلل ِهيَُّة >>
اتلصنيف :عقيدة >>
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

• َّ
توطن  :الزتم حضورها.

• تبشبش  :فرح به وأقبل عليه.

فوائد احلديث:
 .1فيه تبشري ملزتم املساجد ومستوطنها.
 .2إثبات صفة البشبشة هلل -تعاىل ،-ويه تقارب صفة الفرح يف املعىن.
املصادر واملراجع:
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة
اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
حممد إسحاق َّ
املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه،
ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)6336( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Never was `Ammaar given a choice
between two matters except that he chose
the one that is more rightly-guided.

ما ُخ ِّ َ
ري عمار بني أمرين إال اختار أرشدهما

 .341احلديث:

**

341. Hadith:

عن اعئشة قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
َّ
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
وسلم« :-ما ُخ رري َع َّ
اختار
إال
أمرين
بني
ار
م
blessings be upon him, said: "Never was `Ammaar
َ
أرشدهما».
given a choice between two matters except that he
chose the one that is more rightly-guided".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث بيان فضيلة الصحايب اجلليل عمار بن This Hadith shows the merit of the great Companion
`Ammaar ibn Yaasir, may Allah be pleased with both of
ُ
يارس ريض اهلل عنهما وأنه ما جعل خمريا بني أمرين them. Whenever he was given the choice between two
matters, he would choose the more righteous and
إال اختار أصلحهما وأصوبهما وأقربهما إىل احلق.
closer to the truth of the two.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَُّة يف َُّ
الص َ
َُّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عتها-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.
**

معاين املفردات:

• أرشدهما  :أصلحهما وأصوبهما وأقربهما إىل احلق.

فوائد احلديث:
 .1يف هذا احلديث ديلل ىلع أن الرشد مع يلع -ريض اهلل عنه -يف خالفته وأن معاوية أخطأ يف اجتهاده؛ ألن عمارا -ريض اهلل عنه -اكن مع يلع
يوم صفني حىت استشهد يف هذه احلرب.

 .2فيه منقبة عظيمة لعمار بن يارس -ريض اهلل عنه-.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نِّش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون،
نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .حتفة األحوذي بِّشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش:
دار الكتب العلمية – بريوت .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف
للنِّش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ،ملكتبة املعارف.

الرقم املوحد)11199( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ْ ُ
ُ
ُ
ما َرميدت وال صديعت منذ مسح رسول اهلل -

I never had sore eyes nor a headache since
the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, wiped my face
and spat in my eyes on the Day of Khaybar
when he gave me the standard.

صىل اهلل عليه وسلم -وجيه ،وتفل يف عيين يوم
خيرب حني أعطاين الراية

 .342احلديث:

**

342. Hadith:

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال« :ما `Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him,
reported: ''I never had sore eyes nor a headache since
َ ْ ُ
ت وال ُصد ْع ُ
ت منذ َم َس َح رسول اهلل -صىل اهلل
ر ِمد
ِ
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ََ
ْ
َْ
ْ
حني blessings be upon him, wiped my face and spat in my
عليه وسلم -وجيه ،وتفل يف عي ِين يوم خيرب ِ
ْ
eyes on the Day of Khaybar when he gave me the
أعطاين َّ
الرايَة».
standard''.

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن يلع بن أيب طالب يشتيك من ألم يف عينه- ،بسبب During the Battle of Khaybar, `Ali ibn Abi Taalib, may
Allah be pleased with him, had sore eyes. So, the
الرمد -يف غزوة خيرب ،فداعه انليب -صىل اهلل عليه Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ُ
وسلم ،-فمسح وجهه وبصق يف عينه فشيف بإذن اهللsummoned him. He wiped his face and spat into his ،
eyes so his eyes recovered by Allah's permission. The
ثم أعطاه الراية ،وفتح اهلل عليه حصن خيرب ،وُيرب
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
يلع -ريض اهلل عنه -أنه ما أصابه الرمد وال الصداع then gave him the standard, and Allah granted Muslims
منذ أن مسح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وجههvictory in conquering the fortress of Khaybar at the ،
hands of `Ali. `Ali, may Allah be pleased with him, says
وبصق يف عينه يف غزوة خيرب ،وهذه معجزة ظاهرة that he never had sore eyes nor a headache after the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم.-
had wiped his face and spat in his eyes during the
Battle of Khaybar. This is an evident miracle of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ
ََ َ ُ ُ
َْ َ
ان ب ُّ ُ
الرس ِل َواألن ِبيا ِء >> عالمات انلُُّب َُّوةِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليم ِ
راوي احلديث :رواه أبو يعىل وأمحد بمعناه.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أيب يعىل.
**

معاين املفردات:

َ
• َر ِمدت  :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 ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .مسند أيبُ
يعىل ،املؤلف :أبو يعىل أمحد بن يلع بن املثىن بن حيىي بن عيىس بن هالل املوصَل ،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،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل 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 للطباعة والنِّش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م- .اتليسري بِّشح اجلامع الصغري ,زين ادلين حممد
املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي ,مكتبة اإلمام الشافيع – الرياض ,الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه-
1988م.

الرقم املوحد)10956( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I never saw the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, ask that his
parents be sacrificed for anyone after Sa`d.
I heard him say: "Shoot your arrow, may
my mother and father be sacrificed for
you".

ما رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفدي

رجَل بعد سعد ،سمعته يقول :ارم فداك أيب وأِم

 .343احلديث:

**

343. Hadith:

ُ
َّ
انليب -صىل `Alī, may Allah be pleased with him, reported: "I never
رأيت
عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :ما
ً
saw the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َُ ر
رجال بعد سعد سمعتُ
يقول:
ه
ي
د
اهلل عليه وسلم -يف
upon him, ask that his parents be sacrificed for anyone
«ارم فداك أيب وأيم».
after Sa`d. I heard him say: 'Shoot your arrow, may my
mother and father be sacrificed for you"'.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيرب يلع -ريض اهلل عنه -أنه ما رأى انليب -صىل اهلل `Alī, may Allah be pleased with him, relates that he
never saw the Prophet, may Allah's peace and
ُ ر
عليه وسلم -يفدي رجال بعد سعد بن أيب وقاص blessings be upon him, ask that his parents be -
ريض اهلل عنه ،-حيث سمع انليب -صىل اهلل عليه sacrificed for someone after Sa`d ibn Abu Waqqās,
insofar as he heard the Prophet, may Allah's peace and
وسلم -يقول هل يف غزوة أحد :ارم الكفار بانلبال،
blessings be upon him, say to him during the battle of
أفديك بأيب وأيم .أي :أقدم أبوي؛ يلكونا فداء لك Uḥud: "Shoot the unbelievers with arrows, may my
وتسلم ،وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن انليب -صىل father and mother be sacrificed for you," i.e. I offer my
parents as a sacrifice for you so that you remain
َّ
اهلل عليه وسلم -فدى الزبري -ريض اهلل عنه -بأبويه unharmed. And it was confirmed in an authentic Hadith
يف غزوة اخلندق ،وجيمع بينهما باحتمال أن يكون that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, ask that his parents be sacrificed for Zubayr
يلع -ريض اهلل عنه -لم يطلع ىلع ذلك ،أو مراده ذلك
during the battle of the Trench. Both incidents can be
بقيد غزوة أحد.
settled under the possibility that `Alī, may Allah be
pleased with him, was not aware of that, or that what
he meant was in relation to the battle of Uhud only.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَُّة يف َُّ
الص َ
َُّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
**

معاين املفردات:

َُ ر
• يفدي  :يقول هلُ :جعلت فداك.

فوائد احلديث:
 .1فيه من الفقه استحباب الريم.
ُ
ً
 .2أبوا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكنا اكفرين؛ وذللك فدى سعدا بهما ،ونيه عن االستغفار لوادلته.
 .3فيه فضيلة عظيمة لسعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بريوت ،الطبعة1423 :ه .إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة:
السابعة  1323ه .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،حيىي بن هبرية اذلهَل الشيباين ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النِّش1417 :ه.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.

الرقم املوحد)11195( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ما رفعك يا أبا حذيم؟

What made you come, Abu Hidhyam?
**

344. Hadith:

Hanzhalah ibn Hidhyam reported that his grandfather
Haneefah said to Hidhyam: "Gather my children for me,
because I want to leave a testament." When they were
gathered, he said: "The first thing I bequeath is that this
orphan of mine who is in my custody is entitled to one
hundred camels, which were called Al-Mutayyabah (the
good favored ones) in pre-Islamic times.'' Hidhyam
said: "O my father, I heard your children say: 'We will
approve of this during our father's life, but when he dies,
we will recant it.'" He said: "So let the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
judge between me and you." Hidhyam said: "We accept
that." So Hidhyam, Haneefah, and Hanzhalah along
with a young boy who escorted Hidhyam set forth.
When they came to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, they greeted him. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him: "What
made you come, Abu Hidhyam?" He replied, having
struck Hidhyam on the thigh: "I fear that old age or
death will overtake me, so I wanted to make a bequest.
I therefore said: 'The first thing I bequeath is that this
orphan of mine who is in my custody is entitled to one
hundred camels, which were called Al-Mutayyibah in
pre-Islamic times.'" The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, became so
angry that we saw anger in his face. He was sitting, but
he knelt down and said: "No, no, no! A charity should
consist of five camels, or else ten, or else fifteen, or else
twenty, or else twenty-five, or else thirty, or else thirtyfive, or of a maximum of forty." They fared him well, and
the orphan had a stick with him with which he was
beating a camel. So the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, noted: "That is a too big a
stick for an orphan." Hanzhalah said: "My father drew
me closer to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him and said: 'I have sons with
beards, and others younger than them, and this one is
the youngest. So pray for him.'" Therefore, he wiped his
head and said: "May Allah bless you," or: "May he be
blessed." Dhayyaal said: "I have seen Hanzhalah, and
a man with a swollen face or a beast with a swollen
udder would be brought to him. He would spit on his
hands and say "Bismillaah" (in the name of Allah); put
his hand on his head, where the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, had
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: احلديث.344

ْ
َ َ َّ
َْ
:حلذيَم
ِ  أن جده ح ِنيفة قال،عن حنظلة بن ِحذيم
ُ
َّ
َ ،ويص
َّ امجع يل
 إن: فقال،فج َمعهم
ِ  فإين أريد أن أ،بين
َّ
ْ
َّ
أول ما أويص أن يلَ ِتييم هذا اذلي يف َحجري مائة من
 اليت كنا ن ُ ر،اإلبل
ُ :سميها يف اجلاهلية
 فقال،الم َطيربة
ُ
َ
َْ
 إنما ن ِق ُّر: إين سمعت بَ ِنيك يقولون،ت
ِ  يا أب:ِحذيم
َ
ْ َ
ْ
 فبَيين: قال،رجعنا فيه
 فإذا مات،بهذا عند أبِينا
ْ
 فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- وبينكم رسول اهلل
َ َْ
ََْ
 وحنظلة معهم، وحنيفة،فارتف َع حذيم
، َر ِضينا:ِحذيم
ُ
صىل اهلل-  فلما أتوا انليب، وهو َر ِديف حلذيم،غالم
َّ
صىل اهلل-  فقال انليب، سلموا عليه،-عليه وسلم
َ
، هذا: «ما َرف َعك يا أبا حذيم؟» قال:-عليه وسلم
ُ  إين َخش: فقال،ورضب بيده ىلع َفخذ حذيم
َ
يت أن
ِ
ِ
ُ
َ َي ْف
ُ  وإين،فأردت أن أويص
ْ  أو،جأَين الك َرب
:قلت
،املوت
ِ
ْ
َُّ إن
أول ما أويص أن يلتييم هذا اذلي يف َحجري مائة
َ
ُ : كنا ن ُ َس رميها يف اجلاهلية،من اإلبل
 فغ ِضب،الم َطيربة
َ
 حىت رأيْنا الغضب،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ََ ً
، ال، «ال: وقال،فجثا ىلع ركبتيه
 واكن قاعدا،يف وجهه
، وإال فخمس عِّشة، وإال فعِّش،ال الصدقة مخس

، وإال فثالثون، وإال فخمس وعِّشون،وإال فعِّشون
َُ
: قال، » فإن كرثت فأربعون،وإال فخمس وثالثون
ْ
َّ
 فقال، وهو يَِضب مجال،فودعوه ومع ايلتيم عصا
َ
 «ع ُظ َمت هذه هراوة:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ
صىل اهلل عليه-  ف َدنا يب إىل انليب: قال حنظلة، »يتيم
َّ
َّ
 وإن، ودون ذلك، إن يل بَ ِنني ذوي ِلىح: فقال،-وسلم
َ
ُ
 «بارك: وقال، ف َم َسح رأسه، فادع اهلل هل،أصغرهم
ذا
ُ فلقد رأيت: قال َذيَّ ٌال، » أو «بورك فيه، »اهلل فيك
 أو بابلهيمة،الوارم وجهه
 يؤىت باإلنسان،حنظلة
ِ
ُْ
َّ الوارمة
، بسم اهلل: ويقول، فيَتفل ىلع يديه،الِضع
ِ
ْ
 ويقول ىلع مو ِضع كف رسول،ويضع يده ىلع رأسه
َ
 وقال، فيَ ْمسحه عليه،-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ  َف َي ْذهب:ذيال
.الو َرم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
placed his hand; and then wipe [the affected part] with
it." Dhayyaal said: "The tumor would disappear".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Hanzhalah ibn Hidhyam ibn Haneefah narrates that his
grandfather Haneefah ordered his son Hidhyam to
gather his children for him because he wanted to leave
a testament before his death. The children gathered,
and he told them that the orphan who was in his
custody should be given one hundred camels. Before
Islam, these camels were called the Mutayyabah,
meaning: good camels that people liked for being from
among the best camels. Hidhyam told his father that he
heard his siblings say that they would approve of their
father's will but that they would recant it on his death
and would not give the orphan anything. So Haneefah
said that the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, would judge between them.
Hidhyam said that they were fine with the prospective
judgment of the Prophet, may Allah's peace and
blessings upon him. So Hidhyam; Haneefah; and
Hanzhalah, the son of Hidhyam—escorting his father—
went to the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, and greeted him. He asked Haneefah (the
father of Hidhyam) what had made him come over to
him. Haneefah pointed to Hidhyam, remarking that he
feared that he would die before leaving a testament. He
added that the first point of the bequest was that the
orphan who was in his custody should be given one
hundred camels, which were called, before Islam, the
good and favorable ones. On that account, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, became so angry that they discerned that
in his face. He changed his sitting position and knelt
down. He said that a charity should consist of five
camels, or else ten, or else fifteen, or else twenty, or
else twenty-five, or else thirty, or else thirty-five, or a
maximum of forty. He meant that charity is allowed if it
does not exceed the third of one's wealth. They left him,
and the orphan had a stick with him wherewith he drove
a camel. So the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, remarked that such a stick was
too big for an orphan. By this, he meant that the orphan
was a man of a big stature, and it was an exaggeration
to call him an orphan, for he was not that young.
Hanzhalah said that his grandfather drew him closer to
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, and said that he had old bearded sons and
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حييك حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أمر
ابنه حذيم أن جيمع هل مجيع أوالده؛ ألنه يريد أن

 فجمعهم وأخربهم أن أول ما يويص،يويص قبل وفاته

 واكنوا،به أن يلتيمه اذلي يف حضانته مائة من اإلبل
ُ يسمونها يف اجلاهلية
 أي الطيبة اليت،الم َط َّيبة

 فقال حذيم،استطابها القوم لكونها من خيار اإلبل
ُ
 إنما ن ِق ُّر بهذا عند: إين سمعت أوالدك يقولون:ألبيه
ً  فإذا مات رجعنا فيه ولم نعط ايلتيم،أبينا
 قال.شيئا
ِ
صىل اهلل عليه-  فبيين وبينكم رسول اهلل:حنيفة

: فقال حذيم. هو اذلي حيكم يف هذا األمر،-وسلم
.-صىل اهلل عليه وسلم- رضينا حبكم رسول اهلل

 وحنظلة بن حذيم وهو صيب، وحنيفة،فذهب حذيم

صىل اهلل-  فلما أتوا انليب،صغري مالزم ألبيه حذيم
َّ
صىل اهلل-  فقال انليب، سلموا عليه،-عليه وسلم

 ما اذلي جاء بك يا أبا حذيم؟: حلنيفة-عليه وسلم

 إين خفت أن: وقال. وأشار إىل حذيم، هذا:فقال
 إن أول ما أويص: وإين قلت، فأردت أن أويص،أموت

،به أن يلتييم هذا اذلي يف حضانيت مائة من اإلبل
ُ :كنا نسميها يف اجلاهلية
 فغضب رسول اهلل.الم َطيربة

، حىت رأوا الغضب يف وجهه،-صىل اهلل عليه وسلم الصدقة، ال: وقال،واكن قاعدا فجلس ىلع ركبتيه

 وإال، وإال فخمس عِّشة، وإال فعِّش،مخس من اإلبل
 وإال، وإال فثالثون، وإال فخمس وعِّشون،فعِّشون

 يريد جواز. فإن كرثت فأربعون،فخمس وثالثون
َّ
 فودعوه ومع ايلتيم عصا,ذلك إن لم يزد ىلع اثللث
ً
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،يِضب بها مجال
َ
َ
، ع ُظم شخصه وجثته:«ع ُظ َمت هذه هراوة يتيم» أي
 كأنه حني رآه عظيم اجلثة استبعد أن،واهلراوة العصا
 فقربين: قال حنظلة. ألن ايلُتم يف الصغر،يقال هل يتيم
 إن يل: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- جدي إىل انليب

 وإن هذا، وبنني أصغر منهم،بنني كبار أصحاب ِلىح

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أصغرهم ،فادع اهلل هل .فمسح رأسه ،وقال« :بارك اهلل younger children, and the youngest of them was
Hanzhalah, so he asked the Prophet, may Allah's
فيك» ،قال ذيال -وهو أحد رواة احلديث :-فلقد peace and blessings be upon him, to pray for him. The
ُ
رأيت حنظلة ،يأتيه اإلنسان الوارم وجهه ،أو بابلهيمة Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
wiped his head and invoked Allah's blessings on him.
الوارمة ثديها ،فيبصق ىلع يديه ،ويقول :بسم اهلل،
Dhayyaal, a narrator of this Hadith, said that he later
ويضع يده ىلع رأسه ،ىلع موضع كف رسول اهلل saw Hanzhalah being brought a man with a swollen -
صىل اهلل عليه وسلم ،-فيمسحه ىلع اجلزء الورمface or a beast with sore udders, so he would spit on ،
his hand; say: Bismillaah" (in the name of Allah); put his
فيذهب الورم.
hand on his head where the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, had put his hand; and then
wipe the affected part of the man or beast, and the
tumor would disappear.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوصية
راوي احلديث :رواه أمحد.
ْ
اتلخريج :حنظلة بن ِحذيم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

ْ
• َحجري  :حضانيت ومحاييت.
• ُ
الم َط َّيبة  :الطيبة اليت استطابها القوم لكونها من خيار اإلبل.
• رديف  :هو اذلي يركب خلف الراكب.
َ
• َجثا  :جلس ىلع ركبتيه.
• هراوة  :عصا.
• َّ
الِضع  :ثدي ابلهيمة.
• فيتفل  :فيبصق.

• الورم  :االنتفاخ واتلغلظ بسبب املرض.

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

 .3مِّشوعية الوصية مع عدم اإلرضار بالورثة.

املصادر واملراجع:

-مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .املصباح املنري

يف غريب الِّشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت- .خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب
بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نِّش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه/
1999م- .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع ،الرياض،
الطبعة :األوىل ،ملكتبة املعارف- .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب،
الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م- .الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ,أمحد بن
عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت ,دار إحياء الرتاث العريب ,الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)10957( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

صىل اهلل- ما غرت ىلع أحد من نساء انليب

I never felt jealous of any of the wives of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, more than I felt jealous of
Khadeejah, may Allah be pleased with her. I
never saw her, but he used to mention her a
lot.

ريض اهلل-  ما غرت ىلع خدجية-عليه وسلم
 ولكن اكن يكرث، وما رأيتها قط،-عنها
ذكرها

**

345. Hadith:

: احلديث.345

ُ
 «ما ِغ ْرت ىلع: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُ
 ما ِغ ْرت-صىل اهلل عليه وسلم- أحد من نساء انليب
 ولكن، وما رأيتها قط،-ريض اهلل عنها- ىلع خدجية
ْ
َ َّ
 ثم يُقطعها، وربما ذبح الشاة،اكن يُكرث ِذك َرها
ُ َ
ً أَ ْع َض
: فربما قلت هل، ثم يبْ َعث َها يف َص َدائِ ِق خدجية،اء
 «إنها اكنت:كأن لم يكن يف ادلنيا إال خدجية! فيقول
َ
ْ َ
 وإن اكن َيلذبَ ُح: ويف رواية.»واكنت واكن يل منها َو ٌدل
َ َ
َّ
َ الش
: ويف رواية. فيُهدي يف خالئِ ِل َها منها ما ي َ َس ُع ُه َّن،اء
َ
َ َّ
 «أرسلوا بها إىل أصدقاء: يقول،اكن إذا ذبَ َح الشاة
ْ َاستَأ ْ َذن
ْ : قالت: ويف رواية.»خدجية
ت هالة بنت خويدل

"I never felt jealous of any of the wives of the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, more
than I felt jealous of Khadeejah, may Allah be pleased
with her. I never saw her, but he used to mention her a
lot. He would slaughter a sheep and cut it into pieces
and then send (gifts of meat) to the friends of
Khadeejah. I would sometimes say to him: 'It is as if
there was none in the world except Khadeejah!' And he
would say: 'She was such-and-such, and I had children
from her.'" In another narration: "He would slaughter a
sheep and send enough meat to her close friends." In
a third narration: "When he slaughtered a sheep, he
would say: 'Send it to the friends of Khadeejah.'" In a
fourth narration: "Haalah bint Khuwaylid, the sister of
Khadeejah, asked for permission to enter unto the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him. So he remembered the way Khadeejah
would seek permission. This pleased him, and he said:
'O Allah, (let it be) Haalah bint Khuwaylid"'.

-صىل اهلل عليه وسلم- أخت خدجية ىلع رسول اهلل
َ َفارت
ْ ،فعرف استئذان خدجية
 «امهلل: فقال،اح ذللك
.»هالة بنت خويدل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, says that she
never felt jealous of any of the Prophet's wives more
than she felt jealous of Khadeejah, may Allah be
pleased with her, who was the Prophet's first wife and
had died before ‘A’ishah saw her. In Madinah, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him
would slaughter a sheep and send gifts of meat to the
friends of Khadeejah, may Allah be pleased with her.
‘A’ishah lost her patience, so she said to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, that it
was as if there was none in the world except
Khadeejah. Therefore, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said that Khadeejah did
such-and-such good things, and he mentioned her
qualities. He added something that revealed the secret
of his deep love, amiability, and connection with
Khadeejah: he had children from her. Indeed, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
had four daughters and three sons, and they were all

164

**

 ما ِغ ْرت ىلع أحد من:-ريض اهلل عنها- تقول اعئشة

 مثلما غرت ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- نساء انليب
ُ
-  ويه أوىل زوجات انليب،-ريض اهلل عنها- خدجية
 وقد توفيت قبل أن تراها،-صىل اهلل عليه وسلم

 يف املدينة-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن انليب،اعئشة

إذا ذبح شاة أخذ من حلمها وأهداه إىل صديقات
ريض-  ولم تصرب اعئشة،-ريض اهلل عنها- خدجية
 كأن لم، يا رسول اهلل: فقالت، ىلع ذلك-اهلل عنها
صىل اهلل عليه-  فذكر.يكن يف ادلنيا إال خدجية

 وذكر من، وتفعل كذا، أنها اكنت تفعل كذا-وسلم

صىل اهلل عليه-  وأضاف.-ريض اهلل عنها- خصاهلا
ً
ً -وسلم
َّ مؤكدا
رس هذا احلب والود واالرتباط
أيضا

 "واكن يل منها ودل" وأوالده أربع بنات وثالثة:العميق

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
أوالد لكهم منها إال ً
ودلا واحدا هو إبراهيم -ريض اهلل

عنه ، -فإنه اكن من مارية القبطية اليت أهداها إيله
ملك القبط .وجاءت مرة هالة بنت خويدل أخت

خدجية -ريض اهلل عنهما ،-فاستأذنت فاكن
استأذانها شبيها بصفة استئذان خدجية لشبه صوتها
بصوت أختها فتذكر خدجية بذلك ،ففرح بذلك ُ
ورس

-صىل اهلل عليه وسلم-.

from Khadeejah, except for his son Ibrahim, who was
from Maariyah al-Qibtiyyah, whom the king of the Copts
gave as a present to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him. Once, the sister of
Khadeejah, Haalah bint Khuwaylid, sought permission
to meet the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him. Since her voice and demeanor were
similar to Khadeejah's, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, remembered Khadeejah
and was pleased on that account.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > آل ابليت > فضل آل ابليت
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :متفق عليها .الرواية اثلاثلة :متفق عليها .الرواية الرابعة :متفق عليها.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• َما ِغ ْرت  :الغرية يه األنفة واحلمية.
َ
َ
• وما َرأيتُها ق ُّط  :لم يقع نظرها عليها وذلك تلقدم وفاتها.

• صدائق  :مجع صديقة.
• إ َّن َها َاكنَ ْ
ت واكنت  :يثين عليها بأفعاهلا.
ِ
َ َ
• خالئِ ِل َها  :مفرد خليلة ،ويه الصديقة املخلصة.
َ َ ُ ُ َّ َ
يه َّن.
• يسعهن  :يك ِف ِ
َ
َ
ْ َْ َ َ
استِئذان خ ِدجيَة  :أي تذكر عند استئذانها استئذان خدجية.
• ف َع َرف
َ َْ َ َ
َّ
هش ملجيئها ُ َّ
ورس؛ تلذكره به خدجية وأيامها اجلميلة.
اح ِذللِك :
• فارت

فوائد احلديث:

 .1بيان فضل أم املؤمنني خدجية بنت خويدل -ريض اهلل عنها ،-وحمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلا ،ووفاؤه ذلكراها؛ ل ِ َما اكن هلا من فضل
ووفاء.

 .2ثبوت الغرية وأنها غري مستنكرة من النساء الفاضالت.
ً
ً
الم َ
 .3من اخلصال ُ
ح َّببة يف املرأة أن تكون ودودا ولودا؛ فذللك أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بالزواج منها.
 .4كرثة اذلكر تدل ىلع كرثة املحبة ،وذللك اكن شعار املحبني هلل رب العاملني أنهم من اذلاكرين اهلل ً
كثريا واذلاكرات.
 .5ينبيغ ىلع املسلم أن حيفظ عهد زوجته وصاحبه ومعارشه ويرَع ُو َّد ُه ًّ
حيا وميرتًا بتذكره واثلناء ىلع خصال اخلري اليت اكنت فيه وإكرام معارفه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .حتفة األحوذي بِّشح جامع الرتمذي للمباركفورى ،دار
الكتب العلمية ،بريوت .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض
الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط،1
كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،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)3140( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I never felt jealous of any of the wives of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, except for Khadeejah although I ،-صىل اهلل عليه وسلم- ما غرت ىلع نساء انليب
did not (have the privilege to) see her. She
 واكن: قالت، وإين لم أدركها،إال ىلع خدجية
further added that whenever Allah's
 إذا ذبح-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
Messenger, may Allah's peace and blessings
be upon him, slaughters a sheep, he says:
 أرسلوا بها إىل أصدقاء خدجية: فيقول،الشاة
"Send some of it to the companions of
Khadeejah".
**

346. Hadith:

: احلديث.346

ُ
 ما ِغ ْرت ىلع نساء: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, said: "I never
felt jealous of any of the wives of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, except for
Khadeejah although I did not (have the privilege to) see
her." She further added that whenever Allah's
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
him, slaughters a sheep, he says: "Send some of it to
the companions of Khadeejah." She said: "But one day
I annoyed him and said: (It is) Khadeejah (only that you
mention often)!" Thereupon Allah's Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon her, said: "My love
of her has been planted in my heart (by Allah)".

 وإين لم، إال ىلع خدجية-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ
صىل اهلل عليه-  واكن رسول اهلل: قالت،أدركها

 «أرسلوا بها إىل أصدقاء: فيقول، إذا ذبح الشاة-وسلم
ُ
 فقال، خدجية:فقلت
، فأغضبتُه يوما: قالت،»خدجية
ُ ْ «إين قد ُرزق:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ت
ِ
.»ُح َّبها
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, informs that
she did not feel jealous of any of the Prophet's wives
except Khadeejah, may Allah be pleased with her
although Khadeejah had died before the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, married
`Aa'ishah. Whenever the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, slaughtered
a sheep, he would send some of it to Khadeejah's
friends. `Aa'ishah angered the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, one day by telling
him that he mentions Khadeejah very often, but he
replied that Allah has made him to love her in this way.

**

 أنها ما اغرت ىلع أحد-ريض اهلل عنها- خترب اعئشة
 إال ىلع خدجية-صىل اهلل عليه وسلم- من نساء انليب

 مع أن خدجية ماتت قبل أن تزتوج،-ريض اهلل عنها واكن رسول،-صىل اهلل عليه وسلم- اعئشة من انليب

 إذا ذبح الشاة أرسل بها-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ُ
صىل-  فأغضبت اعئشة انليب،إىل صديقات خدجية
 وقالت هل إنه يكرث من ذكر، يوما-اهلل عليه وسلم
-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخربها رسول اهلل،خدجية

.أن اهلل قد رزقه حبها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ َ ْ
َ َ
َُّ السنَُّة يف
َُّ اد يف
َ الص
َ الص
ُ يد ُة أَ ْهل
حابَ ِة
حابَ ِة >> ع ِق
ِ ِ
ِ  عقيدة >> االع ِتق:اتلصنيف
ِ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  اعئشة:اتلخريج
. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُُُْ ُ ْ
ُ
. احل َ ِم َّية َواألنف: والغرية، أو مثل غرييت عليه، ما ِغ ْرت مثل اليت ِغرتها: أي: • ما غرت
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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 انلىب -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 والنِّش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه،
1998م.

الرقم املوحد)11175( :
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?What is the reason for those people's fear
They willingly accept what is precise
thereof, and react ruinously when it comes
to what is broadly indicative.

ما فرق هؤالء؟ جيدون رقة عند حمكمه،
ويهلكون عند متشابهه

 .347احلديث:

**

347. Hadith:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه رأى رجال Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
reported that he saw a man who shivered on hearing a
ْ َ َ
انتَفض ملا سمع حديثا عن انليب صىل اهلل عليه وسلم
Hadith of the Prophet, may Allah's peace and blessings
ََ ُ
يف الصفات -استناكرا ذللك– فقال" :ما فرق هؤالء؟ be upon him, about Allah's attributes. So, he said:
ُْ َ
َّ ً
َُ َ
َْ ُ َ
شابهه" "What is the reason for those people's fear? They .
جيدون ِرقة عند حمك ِم ِه ،ويه ِلكون عند مت ِ ِ ِ
willingly accept what is precise thereof, and react
ruinously when it comes to what is broadly indicative”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ينكر ابن عباس -ريض اهلل عنهما -ىلع أناس ممن Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
ٌ expresses his disapproval concerning the attitude of
حيِض جملسه من اعمة انلاس حيصل منهم خوف some people who used to attend his session from
عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات amongst the laymen, and who would display fear on
hearing Hadiths about Allah's attributes. They would
ويرتعدون استناكرا ذللك ،فلم حيصل منهم اإليمان
َ ْ shiver out of their denial of that. They did not duly
َ َّ َّ ُ َ
الواجب بما صح عن رسول اهلل -صىل اَّلل علي ِه believe in what was authentically reported from the
َو َسلَّ َم -وعرفوا معناه من القرآن وهو حق ال يرتاب Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and whose meaning was known from the Qur'an,
فيه مؤمن ،وبعضهم حيمله ىلع غري معناه اذلي أراده although it is the truth about which no believer doubts.
Others, however, would interpret them in a way
اهلل فيهلك بذلك.
different from that intended by Allah, thereby exposing
themselves to ruin.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > الكتاب (القرآن)
راوي احلديث :رواه عبد الرزاق وابن أيب اعصم.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• انتفض  :ارتعد.

• فقال  :أي :ابن عباس.
• ما  :استفهامية.

• هؤالء  :يشري إىل أناس حيِضون جملسه من اعمة انلاس.
• رقة  :يلنا وقبوال.

• حمكمه  :ما وضح معناه فلم يلتبس ىلع أحد.
• متشابهه  :ما اشتبه عليهم فهمه.

• استناكرا ذللك  :أي استناكرا حلديث الصفات ،إما ألن عقله ال حيتمله ،أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره.
• ما فرق هؤالء  :بتخفيف الراء :ما اذلي أخاف هؤالء؟
• رقة عند حمكمه  :ميال وقبوال ،واملحكم هو الواضح.
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• يهلكون عند متشابه  :ينكرون ما يتشابه عليهم معناه ،أي ُيىف عليهم.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها حبِضة عوام انلاس وخواصهم من باب اتلعليم.
 .2أن من رد شيئا من نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من اهلالكني.
 .3اإلنكار ىلع من استنكر شيئا من نصوص الصفات.
 .4وجوب إنكار املنكر.
 .5وجوب اإليمان بأسماء اهلل وصفاته.
املصادر واملراجع:
كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ,دار العاصمة  ,الطبعة األوىل 1422ه كتاب السنة البن أيب اعصم ومعه ظالل اجلنة لألبلاين ,املكتب اإلساليم ,ط4
1419

الرقم املوحد)3376( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
ُ ْ
َ
َُ َْ
ما مينك ْم من أح ٍد إال وقد كتي َب مقعده من
ى
َُ َْ
انلىار ومقعده من اجلنة

There is none among you except that his
seat in Paradise or in Hell is decreed.
**

348. Hadith:

: احلديث.348

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

`Ali, may Allah be pleased with him, reported: "We were
attending a funeral at Baqee` aI-Gharqad (Muslim
cemetery in Madinah). The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, came to us
and sat down, and we sat down around him. He had a
small stick in his hand. He lowered his head and started
scraping the ground with the stick, then said: 'There is
none among you, except that his seat in Paradise or in
Hell is decreed.' They said: 'O Messenger of Allah!
Should we depend on what has been decreed for us?'
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: ' Exert the effort, for everyone will find it easy
to do such deeds that will lead him to what he was
created for...' Then he mentioned the rest of the Hadith.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Companions, may Allah be pleased with them,
were attending the funeral of one of them in the
cemetery of the people of Madinah. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, sat among
them with a stick in his hand. He lowered his head
towards the ground, as if he was thinking deeply and
greatly concerned about something. He started to
scratch the ground with the stick, then said that Allah,
the Almighty, has decreed the fates of people and
determined their seats in Paradise and Hell. When the
Companions heard that, they said: If the fate of those
who will be wretched and those who will be prosperous,
those who will be in Paradise and those who will be in
Hell, has already been predetermined and decreed,
why should we not give up doing good deeds; for
exerting effort is useless, given the fact that everything
is decreed and predestined? The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, answered that they
should work hard and not rely upon the good and evil
which Allah has predestined. Instead, they have to do
what they are commanded to do, and refrain from what
they are forbidden from doing. Indeed, Paradise and
Hell are attained by people's deeds; those who do the
deeds of the people of Paradise shall enter Paradise,
and those who do the deeds of the people of Hell shall
enter Hell. Everyone will find it easy to do such deeds
that lead him to what he was created for, be it good or
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 يف جنازة أحدهم يف-ريض اهلل عنهم- اكن الصحابة
َ
صىل اهلل عليه-  فق َعد انليب،َمقربة أهل املدينة
َّ
 فنَكس رأسه، واكن بيده عصا، بني أصحابه-وسلم
 وجعل ينكش،وطأطأه إىل األرض اكملتفكر املهموم

 قد كتب-تعاىل-  إن اهلل: ثم قال،األرض بالعصا
َّ
َّ اجلنة ويف
.انلار
مقادير انلاس وكتب مقاعدهم يف
-صىل اهلل عليه وسلم- فلما سمعوا ذلك من انليب

 ما دام أنه قد سبق القضاء والقدر؛ بأن الشيق:قالوا

، وأن اذلي يف اجلنة يف اجلنة، وأن السعيد سعيد،شيق

 أال نرتك، فما دام األمر كذلك،واذلي يف انلار يف انلار

 فإن لك يشء مكتوب،العمل؛ ألنه ال فائدة يف السيع
َّ َ
ُ
 اعملوا وال تتلكوا ىلع ما قدره: فأجابهم بقوهل.ومقدر
ٍّ اهلل من خري أو
 بل اعملوا بمقتىض ما أمرتم به،رش
ُ
 فإن اجلنة ال تأيت إال بعمل،وانتهوا عما نهيتم عنه
 فال يدخل انلار إال من عمل،وانلار ال تأيت إال بعمل

بعمل أهل انلار وال يدخل اجلنة إال من عمل بعمل
ٌّ َ
ٍّ َ رس ملا ُخل َق هل من َخ ْري أو
ٌ َّ َلك ُمي
 فمن،رش
 ف،أهل اجلنة
ِ
ٍ
،اكن من أهل السعادة يرسه اهلل لعمل أهل السعادة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ومن اكن من أهل الشقاوة يرسه اهلل لعمل أهل evil. Therefore, whoever is decreed to be among the
prosperous, Allah will lead him to do the deeds of the
الشقاوة.
prosperous, and whoever is decreed to be among the
wretched, Allah will lead him to do the deeds of the
wretched.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1استحباب املو ِعظة ىلع القرب.
 .2جواز القعود يف املقربة بِّشط أن ال يؤذوا األموات جبلوسهم ىلع قبورهم.
ً
 .3إثبات القدر ،وأن لك يشء مكتوب ومقدر قبل أن يقع ،وإثبات اإلرادة لإلنسان ،وأن ما يريده ويفعله يقع موافقا إلرادة اهلل -تعاىل-.
 .4اهلل -عز وجل -يُيَ ررس من سبق يف علمه أنه من أهل السعادة إىل عمل أهل السعادة ،ومن اكن من أهل الشقاوة يُيَ ررسه لعمل أهل الشقاوة.
 .5ال جيوز االحتجاج بالقدر ىلع املعايص ،وذلك ألن العبد ما اكن يعلم قبل عمله ما سيكون ،ولكن باختياره وفعله ظهر هل ما اكن قد سبق يف
ِعلم اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني،
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َ
ى
ِّ َ ُ
ما مين صاحب ذهب وال ف يضة ال يؤدي منها
ى
ْ َ ِّ ُ
ُ َ َ
حقها إال إذا اكن يوم القيامة صفحت ِل صفائ يح
َُ
ْ ُ ى
َ  فأ ْح ي،من نار
 فيكوى بها،ِم عليها يف نار جهنم
ُ َ ُ َ
ُ
وظهره
جنبه وجبينه

Any owner of gold or silver who does not
pay what is due on them (i.e. the Zakah), on
the Day of Resurrection, plates of fire will
be heated for him in the fire of Hell and
with them his flank, forehead, and back will
be seared.
**

349. Hadith:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "Any owner of gold or silver who does
not pay what is due on them (i.e. the Zakah), on the
Day of Resurrection, plates of fire would be heated for
him in the fire of Hell and with them his flank, forehead,
and back will be seared. When they cool down, they will
be heated again and the same process will be repeated
during a day the measure of which is fifty thousand
years until judgment is pronounced among the slaves
and he sees his path, either to Paradise or to Hell." It
was said: "O Messenger of Allah, what about camels?"
He said: "Any owner of camels who does not pay what
is due on them, and part of what is due on them is to
milk them on the day they are taken to water, when the
Day of Resurrection comes, he will be made to lie down
on a vast smooth plain, and they (the camels) will come,
more numerous than they have ever been without even
a single young one missing thereof. They will trample
him with their hooves and bite him with their mouths. As
often as the first of them passes over him, the last of
them will be made to return and pass over him during a
day the measure of which is fifty thousand years, until
judgment is pronounced among the slaves and he sees
his path, either to Paradise or to Hell." It was said: "O
Messenger of Allah, what about cows and sheep?" He
said: "Any owner of cows or sheep who does not pay
what is due on them, when the Day of Resurrection
comes, he will be made to lie down on a vast smooth
plain and they will come without any of them missing.
There will be none among them with twisted horns,
without horns, or with a broken horn. They will gore him
with their horns and trample him with their hooves. As
often as the first of them passes over him the last of
them will be made to return and pass over him during a
day the measure of which is fifty thousand years, until
judgment is pronounced among the slaves and he sees
his path, either to Paradise or to Hell." It was said: "O
Messenger of Allah, what about horses?" He said:
"Horses are of three types; for a man they are a burden,
for another man they are a shield, and for a third man
they are a source of reward. The one for whom they are
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-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
 وال، «ما ِمن صاحب ذهب:-صىل اهلل عليه وسلم
َّ
َر
َّ
 ال يُؤدي منها حقها إال إذا اكن يوم القيامة،ِفضة
ُْ َ
ْ ح
َ ُص رف
َ ِ  فأح،ت هل َص َفائِ ُح من نار
يم عليها يف نار
ْ ُ َّ
َّ ُ
َ
ُ وج
َ ،كوى بها َجنبُه
 لكما بَ َردت،وظهره
،بينه
 في،جهنم
ُ
 حىت،أ ِعيْ َدت هل يف يوم اكن ِمقداره مخسني ألف سنة
َ
َ
َ ُْ
 وإما إىل، إما إىل اجلنة،يقىض بني ال ِعباد ف َريى َس ِبيله
ْ
َ
ب
ِ  «وال ص: فاإلبل؟ قال، يا رسول اهلل: قيل.»انلار
ِ اح
ْ
ر
َ
ر
َ
، ومن حقها َحلبُ َها يوم ِو ْر ِدها،ِإبل ال يُ َؤدي منها َحقها
َْ ََْ َ
ٍ إال إذا اكن يوم القيامة بُ ِطح هلا بِق
أوف َر ما
.اع قرق ٍر
َْ
َ
َْ
َ
، ت َط ُؤ ُه بِأخفا ِف َها،واح َدا
ِ  ال يف ِقد منها ف ِصيال،اكنت
َ ُ
ْ
َّ
ُّ َ
 َرد عليه، لكما َم َّر عليه أوالها،وت َعضه بِأف َوا ِه َها
ْ
ْ ُ
 حىت، يف يوم اكن ِمقداره مخسني ألف سنة،أخ َراها
َ
َ َ َ ف،يُقىض بني العباد
 وإما إىل، إما إىل اجلنة،ريى َس ِبيله
 «وال: فابلقر والغنم؟ قال، يا رسول اهلل: قيل.»انلار
َ
َ ر
 إال إذا اكن،صاحب بقر وال غنَم ال يُ َؤدي منها حقها
َْ
َ َ َ
ٍ  بُ ِطح هلا بِق،يوم القيامة
، ال يف ِقد منها شيئا،اع ق ْرق ٍر
َ ْ وال َجل،ليس فيها َع ْق َصاء
ُ  َتنْ َط،اء
ُ  وال َع ْض َب،حاء
ح ُه
َ ُ
َّ
َ ْ
ُ
َ
َّ
 َرد، لك َما َم َّر عليه أوالها، وت َط ُؤ ُه بِأظالفِ َها،بِق ُرونِها
ْ ُ
 يف يوم اكن ِمقداره مخسني ألف سنة،عليه أخ َراها
َ
َ َ َ ف،حىت يُقىض بني العباد
، إما إىل اجلنة،ريى َسبيله
ِ
َ
 «اخليل: يا رسول اهلل فاخليل؟ قال: قيل.»وإما إىل انلار
ْ
 ويه ل ِ َر ُج ٍل، ويه َلر ُجل ِسرت، يه َلر ُج ٍل ِو ْز ٌر:ثالثة
ْ َ ً َ َ ََ ٌ ُ ََ ٌْ
ْ
َّ .أج ٌر
اء َوفخ ًرا
فأما اليت يه هل ِوزر فرجل ربطها ِري
ً َونِ َو
 وأما اليت يه هل، فيه هل ِو ْز ٌر،اء ىلع أهل اإلسالم
ْ
َ فر ُجل
ٌْس
َ ،رت
 ثم لم يَنس َح َّق اهلل،رب َطها يف سبيل اهلل
ِ
َ
ْ
ُ
ٌ
 وأما اليت يه هل، فيه هل ِسرت، وال رقابِها،يف ظهورها
ْ َ
َ فر ُجل
َ ،ج ٌر
رب َطها يف سبيل اهلل ألهل اإلسالم يف
أ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
 أو روض ٍة فما أكلت من ذلك المر ِج أو الروض ِة،مرج
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َ َ
ْ ََ
َ من يشء إال ُكت
ب هل َعدد ما أكلت حسنات وكتب
ِ
َ وال َت ْق َط ُع ط َولَها،أر َواث َها َوأبْ َوال َها حسنات
ْ هل َع َدد
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ
َ َ َ َ
ََ
َ َ ْ َّ َ ْ َ
،ارها
ِ فاستنت رشفا أو رشف
ِ ني إال كتب اهلل هل عدد آث
َْ
َ
َ ْ
َ
،احبُها ىلع نهر
ِ  وال م َّر بها ص،َوأر َواثِها حسنات
َ
َ
َ  وال يُريد أن ي َ ْسق،فِّش َبت منه
يها إال كتَب اهلل هل
ِ
َ َ َع َدد ما
 يا رسول اهلل فاحل ُ ُم ُر؟:رشبت حسنات» قيل
ُ
َّ َ
َّ  «ما أنْزل:قال
يلع يف احل ُ ُمر يشء إال هذه اآلية الفاذة
ِ
 ?فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل:اجلَامعة

a burden is the person who rears them in order to show
off, for vainglory, and for opposing the Muslims; so they
are a burden for him. The one for whom they are a
shield is the person who keeps them for the sake of
Allah then does not forget the right of Allah concerning
their backs and their necks, and so they are a shield for
him. The one for whom they bring reward is the person
who keeps them in a meadow or pasture for the sake
of Allah in order to be used for the interest of Muslims.
Whatever they eat from that meadow and pasture will
be recorded for him as good deeds, and even their
dung and urine will be recorded for him as good deeds.
They will not break their halter and prance a course or
two without their hoof marks and their dung written for
him as good deeds. And their owner does not take them
past a river from which they drink, though he did not
intend thereby to quench their thirst, but Allah will
record for him the amount they drink as good deeds." It
was said: "O Messenger of Allah, what about
donkeys?" He said: "Nothing has been revealed to me
in regard to donkeys except this unique comprehensive
verse: {So whoever does an atom's weight of good will
see it. And whoever does an atom's weight of evil will
see it.} [Surat-uz-Zalzalah: 7-8]

.»]8 - 7 :مثقال ذرة رشا يره? [الزلزلة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith was cited in the chapter entitled:
‘Confirming the obligation of Zakah and highlighting its
merit’: "Any owner of gold or silver who does not pay
what is due on them (i.e. the Zakah), on the Day of
Resurrection, plates of fire will be heated for him in the
fire of Hell and with them his flank, forehead, and back
will be seared. When they cool down, they will be
heated again and the same process will be repeated
during a day the measure of which is fifty thousand
years until judgment is pronounced among the slaves
and he sees his path, either to Paradise or to Hell.":
Gold and silver are types of wealth on which Zakah is
due in all cases. If someone does not pay it, then his
punishment is as the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, mentioned in the Hadith. "Any
owner of camels who does not pay what is due on
them": This means that if an owner of camels refuses
to pay out of them what Allah has made obligatory upon
him of Zakah and milking them on the day when they
come down to water –by milking them and offering their
milk to passers-by and those who come to fetch water–
then "when the Day of Resurrection comes, he will be
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ال يوجد صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها زاكتها

إال إذا اكن يوم القيامة صفحت هل صفائح من نار
ُ
فأحيم عليها يف نار جهنم فيكوى بتلك الصفائح
َ َجنْبُه
 لكما بردت أعيدت يف يوم اكن،وج ِبينه وظهره
 ثم،مقداره مخسني ألف سنة حىت يقىض بني العباد
 فاذلهب،يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل انلار
 فإن لم،والفضة جتب الزاكة يف أعيانهما يف لك حال

.-صىل اهلل عليه وسلم- يفعل فجزاؤه ما ذكره انليب

 "وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها" فإذا امتنع:قال

صاحب اإلبل مما أوجب اهلل عليه فيها من زاكتها
ُْ
وحلبها يوم ورودها ىلع املاء؛ بأن حتلب ويسىق من

أبلانها املارة والواردين للماء "إال إذا اكن يوم القيامة
َْ ََْ َ
ٍ بُ ِطح هلا بِق
 ويف رواية ملسلم، "..أوف َر ما اكنت
اع قرق ٍر
 زيادة يف عقوبته، "أعظم ما اكنت" أي يف ادلنيا:
ْ بكرثتها وقوتها وكمال َخلْقها فتكون أثقل يف
وط ِئها
ِ

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
thrown (on his back or face) on a vast smooth plain, and
they (the camels) will come, more numerous than they
have ever been... " Another version in Sahih Muslim
reads: "larger than they have ever been…", i.e. bigger
in size than they were in the life of this world. This is to
increase his punishment by their large number and their
larger size and thus their heavier weight when they
trample over him, just as horned animals will all have
perfect horns in order for their stabs to be sharper and
stronger. "As often as the first of them passes over him,
the last of them will be made to return and pass over
him... ", and according to the narration in Sahih Muslim:
"As often as the last of them passes over him, the first
of them will be made to return and pass over him...":
This means that he will continue to be tortured by them
for fifty thousand years, until judgment between slaves
is issued, then he will see his destination, either to
Paradise or Hell. "It was said: 'O Messenger of Allah,
what about cows and sheep?' He said: 'Any owner of
cows or sheep who does not pay what is due on them,
when the Day of Resurrection comes, he will be thrown
on a vast smooth plain...": Those who refuse to pay
Zakah for cows and sheep will receive the same
punishment as those who refuse to pay Zakah for
camels. "It was said: 'O Messenger of Allah, what about
horses?' He said: 'Horses are of three types; for a man
they are a burden, and for another man they are a
shield, and for a third man they are a source of reward":
Horses are of three types; he describes the first type by
his statement: "The one for whom they are a burden is
the person who rears them in order to show off, for
vainglory, and for opposing the Muslims; so they are a
burden for him." So, this man who rears his horses for
the sake of showing off, seeking fame and pride, and to
show enmity to the people of Islam, then they will be
recorded as a sin for him on the Day of Resurrection.
"The one for whom they are a shield is the person who
keeps them for the sake of Allah then does not forget
the right of Allah concerning their backs and their
necks, and so they are a shield for him": This is the
second type; meaning that the horse that one rears for
his personal need, benefits from its offspring and milk,
uses it in carrying, and rents it out; doing these things
so that he does not have to beg from people, then this
is considered obedience to Allah and a good deed
thereby he seeks Allah’s pleasure. In this case, it will
be a shield and cover for him, because asking people
for their money while one possesses what is sufficient
for himself is prohibited. "then does not forget the right
of Allah concerning their backs and their necks": by
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َ ُ
ْ ُ
َّ
 ويف رواية،" ُرد عليه أخ َراها،" لكما َم َّر عليه أوالها
ْ ُ
َّ
 "لكما َم َّر عليه أخراها ُرد عليه أوالها" واملعىن:مسلم

 حىت يقىض،أنه سيظل يعذب بها مخسني ألف سنة
. إما إىل اجلنة وإما إىل انلار، ثم يرى سبيله،بني العباد

 «وال صاحب: فابلقر والغنم؟ قال، يا رسول اهلل:قيل
ََ َ َر
 إال إذا اكن يوم،بقر وال غنم ال يُؤدي منها حقها
َ َ َ
ٍ  بُ ِطح هلا بِق،القيامة
" يقال فيمن امتنع من..اع ق ْرق ٍر
زاكة ابلقر والغنم ما قيل فيمن امتنع من إخراج زاكة
 كما أن ذوات القرون تكون بقرونها يلكون،اإلبل

 يا رسول اهلل: "قيل.أنكى وأصوب لطعنها ونطحها
 ويه َلر ُجل، يه َلر ُج ٍل ِو ْز ٌر: «اخلَيل ثالثة:فاخليل؟ قال
ْ
ْ
،  ويه ل ِ َر ُج ٍل أج ٌر" يعىن أن اخليل ثالثة أصناف،ِسرت
ٌ َ
َّ : الصنف األول بينه بقوهل
"فأما اليت يه هل ِو ْز ٌر ف َر ُجل
ْ ََ ً َ َ ََ
ً خ ًرا َونِ َو
 فيه هل،اء ىلع أهل اإلسالم
ربطها ِرياء وف
َّ َ
ِو ْز ٌر" فهذا الرجل اذلي أعد خيله رياء وسمعة
 فهذه تكون عليه،وتفاخرا ومعاداة ألهل اإلسالم
عليه-  وأما الصنف اثلاين بَيَّنه.وزر يوم القيامة
ٌ ْ  "وأما اليت يه هل س: بقوهل-الصالة والسالم
َ ،رت
فر ُجل
ِ
ْ
ُ
َ
، ثم لم يَنس َح َّق اهلل يف ظهورها،رب َطها يف َس ِبيل اهلل
َّ َ
ٌ ْ  فيه هل س،وال رقَابها
أعدها
 أن اخليل اليت:رت" واملعىن
ِ
ِ
َ
َ
َ
 ينتفع بِنتاجها وبلنها واحلمل عليها،صاحبها حلاجته
ُ
وتأجريها؛ َّيلكف بها وجهه عن سؤال انلاس اكن
، وابتغاء مرضاته-تعاىل- عمله ذلك يف طاعة اهلل
ْ
َّ
فيه هل ِسرت؛ ألن سؤال انلاس أمواهلم وعند اإلنسان
ْ
َُ
كفاية حم َّرم "ثم لم يَنس حق اهلل يف ُظ ُهورها وال
 أو عند-تعاىل- رقابها" بأن يَ َركبها يف سبيل اهلل
َْ
ُ
 ويتعهدها بما،احلاجات وال حي ِمل عليها ما ال ت ِطيقه
ْ
يصلحها ويدفع رضرها عنها فهذه ِسرت لصاحبها من
َْ
صىل اهلل عليه-  ذكرها بقوهل: الصنف اثلالث.الفقر
ْ َ
َ فر ُجل
َ ،ج ٌر
رب َطها يف سبيل
 "وأما اليت يه هل أ:-وسلم
َ
 أو َر ْوض ٍة فما أكلت من،اهلل ألهل اإلسالم يف َم ْرج
َ
َ الر ْو َضة من يشء إال ُكت
َ
ب هل َع َدد ما
ِ َّ ذلك الم ْر ِج أو
ِ
َ
ْ َأكل
ْ ت حسنات وكتب هل َع َدد
أر َواثِ َها َوأبْ َوال ِ َها
َْ َ َ
َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
ني
ِ  وال تقطع ِطولها فاستنت رشفا أو رشف،حسنات
ْ  َو،إال َك َتب اهلل هل َع َدد آثَار َها
 وال،أر َواثِ َها حسنات
ِ
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riding them in the cause of Allah or when need arises,
and he does not overburden them by loading their
backs with what is beyond their ability to carry and by
taking care of them in a way that keeps them in a good
condition and averts harm away from them. Such
horses will be a shield for their owner against poverty.
"The one for whom they bring reward is the person who
keeps them in a meadow or pasture for the sake of
Allah in order to be used for the interest of Muslims.
Whatever they eat from that meadow and pasture will
be recorded for him as good deeds, and even their
dung and urine will be recorded for him as good deeds":
The third type of horses –which brings reward– is the
horse prepared for striving in the cause of Allah,
whether its owner rides it himself or dedicates it to be
ridden in the fight against the disbelievers. In another
Hadith, the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him said: "Whoever prepares a fighter has
indeed fought (i.e. received the reward of fighting)." So
this person, who prepares his horse for the sake of
Allah to raise the word of Allah on earth, will receive
good deeds for every plant that the horse eats from the
earth, and even for the horse's urine and dung, he will
receive reward, as Allah does not do injustice to
anyone. "They will not break their halter and prance a
course or two without their hoof marks and their dung
written for him as good deeds": Even if the horses cut
the rope by which they are tied to make them graze in
place, and they wander and graze elsewhere, then their
owner would still get good deeds for their hoof marks
and their urine and dung. "And their owner does not
take them past a river from which they drink, though he
did not intend thereby to quench their thirst, but Allah
will record for him the amount they drink as good
deeds": the owner of the horse will receive reward for
the water it drinks from a river or a stream even if he did
not intend to give it drink, because of his original
intention which is preparing this horse to be used for
the sake of Allah. It is not a condition that one’s
intention is associated with every action of a deed from
the beginning to the end, unless he revokes his
intention by abandoning that action. "It was asked: 'O
Messenger of Allah, what about donkeys?' ": i.e. what
is the ruling regarding donkeys? Do they take the same
ruling as livestock with regards to the obligation of
paying Zakah, or are they like horses? The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, replied
that no text had been revealed to him in regard to
donkeys in particular; however, a verse was revealed
to him that covers all deeds: {So whoever does an
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َْ
َ
َ
َ
 وال يُريد أن، فِّش َبت منه،احبُها ىلع نهر
ِ م َّر بها ص
َ ي َ ْسق
َ َ يها إال َكتَب اهلل هل َع َدد ما
:رشبت حسنات" أي
ِ
 سواء اكن جياهد بنفسه،جهزها للجهاد يف سبيل اهلل
 يلجاهد بها-تعاىل- عليها أو أوقفها يف سبيل اهلل

 (من جهز:-صىل اهلل عليه وسلم-  وقد قال،الكفار
ْ َ َّ َ
ً
أعد خيله يف سبيل
 فهذا الرجل اذلي،)اغزيا فقد غزا

 اكن هل بكل ما تأكله، إلعالء لكمة اهلل-تعاىل- اهلل
َ
 حىت بوهلا وروثها يُكتب،من نبَات األرض حسنات
َ
َْ
ً
 "وال تق َط ُع ِط َول َها.) (وال يظلم ربك أحدا،هل حسنات
َْ َ َ
َ َ َ َ
ََ
َ َ ْ َّ َ ْ َ
،ارها
ِ فاستنت رشفا أو رشف
ِ ني إال كتب اهلل هل عدد آث
ْ َو
 احلبل: أي، حىت لو قطعت طوهلا،"أر َواثِ َها حسنات
َ
ُ
 فإذا قطعت،اليت تربط به ألجل أن ت ْرَع يف ماكنها
 اكن لصاحبها أجر،احلبل وذهبت ترَع يف غري ماكنها
 "وال. وكذا بوهلا وأرواثها، اليت قطعتها،َعدد آثارها
َْ
َ
َ
َ
 وال يُريد أن، فِّش َبت منه،احبُها ىلع نهر
ِ م َّر بها ص
َ ي َ ْسق
َ َ يها إال َكتَب اهلل هل َع َدد ما
"رشبت حسنات
ِ

 أن صاحب اخليل يؤجر ىلع رشبها من انلهر:واملعىن
ْ
َ
 وهل بكل ما رشبته،نو َسقيها
ِ أو الساقية ولو لم ي
 مع أنه لم يرد سقيها؛ وذلك اكتفاء بانلية،حسنات
 فال،-تعاىل-  نية إعدادها يف سبيل اهلل: ويه،السابقة

يشرتط أن تكون انلية مصاحبة جلميع العمل من
َْ
 ما لم ينقض نيته باخلروج من ذلك،أوهل إىل آخره
 ما هو: يا رسول اهلل فاحل ُ ُم ُر؟ " أي: " قيل.العمل

 هل تأخذ حكم بهيمة األنعام يف وجوب،حكمها
ُ
َّ  "ما أنْزل: أو اكخليل؟ " قال، الزاكة فيها
يلع يف احل ُ ُمر
ِ
َ
َّ يشء " أي لم يُ ْزنل
 لكن نزلت،يلع فيها ن ٌص بعينها
ِ
َّ َ
َ
هذه اآلية الفاذة اجلامعة" أي العامة املتناولة للك خري

 (فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل.ومعروف
 وهذه اآلية اعمة، متفق عليه.)مثقال ذرة رشا يره
 اليت يه،للخري والِّش لكه؛ ألنه إذا رأى مثقال اذلرة

 فما فوق ذلك من باب، وجوزي عليها،أحقر األشياء

 (يوم جتد لك نفس ما:-تعاىل-  كما قال،أوىل وأحرى
ُّ َ
ً
حمِضا وما عملت من سوء ت َود لو أن
عملت من خري
.)بينها وبينه أمدا بعيدا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
atom's weight of good will see it. And whoever does an
]atom's weight of evil will see it.} [Surat-uz-Zalzalah:7-8
This verse is general for all good and evil deeds,
because if a person is able to see the reward of his
deed that is as little as an atom’s weight, which is the
tiniest and most insignificant thing, and be
recompensed for it, then he will see and be
recompensed for whatever is bigger than it with greater
reason, as Allah Almighty says (what means): {The Day
every soul will find what it has done of good present
before it and what it has done of evil, it will wish that
}between itself and that (evil) was a great distance...
[Surat Aal `Imraan:30] This Hadith was narrated by AlBukhari and Muslim, and this is the wording of Muslim.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > وجوب الزاكة وحكم تاركها
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1وجوب إيتاء الزاكة ،وأن مانعها عرض نفسه لعذاب اهلل -تعاىل-.
ُ َّ
ُ
 .2عدم وجوب الزاكة يف املعادن غري اذلهب والفضة ،اكألملاس واألحجار الكريمة وَّك ما يستخرج من األرض ،إال إذا أ ِعدت للتجارة ،ففيها زاكة
عروض اتلجارة.

 .3وجوب الزاكة يف اإلبل ،وابلقر ،والغنم.

 .4الرتهيب من منع الزاكة.
ً
 .5عدم كفر مانع الزاكة تكاسال إال أن جيحد فيكفر.

 .6سؤال اتللميذ شيخه عما خيف عليه ،فإن الصحابة سألوا انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _عن عقوبة مانيع زاكة بهيمة األنعام.
ُ َّ
َ
 .7بيان أن ما ي َعذب به مانع الزاكة ،يه مقدمة للعذاب ،وذلك أنها ت ُم ُّر عليه ،حىت يُقىض بني العباد وهو منهم.
 .8مقدار ايلوم يف القضاء بني العباد مخسني ألف سنة.
َ
 .9بيان ما يُكتب للعبد املحتسب خيله يف سبيل اهلل من األجر.

 .10جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني ويستنبط منه جواز وقف غري اخليل من املنقوالت ،اكآلالت والكتب ومن غري املنقوالت،
اكألرايض وادلور...
ُ
 .11فيه أن اإلنسان يؤجر ىلع اتلفاصيل اليت تقع يف فعل الطاعة ،إذا قصد أصلها ،وإن لم يقصد تلك اتلفاصيل.

 .12يف احلديث ديلل ىلع أن يف املال ٌ
حق ِسوى الزاكة.
 .13بيان يف حكم احل ُ ُمر وَّك ما لم يرد به نص وأنه داخل يف قوهل تعاىل ( :فمن يعمل ِمثقال ذرة خريا ،يَره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره )[
الزلزلة] 7،7:
 .14يف اآلية يف آخر احلديث اغية الرتغيب يف فعل اخلري ولو قليال والرتهيب من فعل الِّش ولو حقريا.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النِّش 1418 :ه1997 -م نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـه
الطبعة الرابعة عِّش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة:
األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض
الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن
رشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني،
عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نِّش .
انلارش :دار الوطن للنِّش ،الطبعة  1426 :ـه تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن
بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1420ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه
وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت  1379 ،ـهرشح الزرقاين ىلع موطأ مالك ،تأيلف :حممد بن عبد ابلايق بن يوسف
الزرقاين حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية ،الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف:
يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)6611( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No Prophet had been sent before me by
Allah to his people but he had, among his
people, disciples and companions, who
followed his ways and obeyed his
command. Then, there came after them
successors who claimed what they did not
practice and practiced what they were not
commanded to do.

ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبيل إال اكن ِل من
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته

 ثم إنها ختلف من بعدهم،ويقتدون بأمره

 ويفعلون ما ال،خلوف يقولون ما ال يفعلون
يؤمرون

**

350. Hadith:

: احلديث.350

صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
َّ ُ
 «ما من نيب بعثه اهلل يف أم ٍة قبَل: قال-اهلل عليه وسلم
َ ُّ َ َ
ٌ ح
َّ ُإال اكن هل من أ
َ ون وأَ ْص
اب يأخذون
اري
و
ح
ه
ت
م
ِ
ِ
ِ
َ َ
َْ
َُُْ
ُ
 ثم إنها ختلف من بعدهم،ويقتَ ُدون بأمره
بسنته
ٌ ُ ُ
ْ
َ
، ويفعلون ما ال يُؤ َم ُرون،خلوف يقولون ما ال يفعلون
َ
َ
 ومن َجاه َد ُه ْم بقلبه،فمن َجاه َد ُه ْم بيده فهو مؤمن
َ
 وليس، ومن َجاه َد ُه ْم بلسانه فهو مؤمن،فهو مؤمن
َ َ ُ
َ َو َر
.»اء ذلك من اإليمان َح ُّبة خ ْرد ٍل

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'No Prophet had been sent
before me by Allah to his people but he had, among his
people, disciples and companions, who followed his
ways and obeyed his command. Then, there came after
them successors who claimed what they did not
practice and practiced what they were not commanded
to do. Whoever strives against them with his hand is a
believer; whoever strives against them with his heart is
a believer; and whoever strives against them with his
tongue is a believer. Beyond that there is no mustard
seed's weight of faith".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Allah the Almighty did not send a prophet before صىل-  يف أمة قبل انليب-تعاىل- ما من نيب بعثه اهلل
Prophet Muhammad, may Allah's peace and blessings
be upon him, except that he had among his community  إال اكن هل من أمته خلصاء وأصفياء-اهلل عليه وسلم
close and devoted friends, who were fit to succeed him,  وأصحاب يأخذون بطريقه،يصلحون للخالفة بعده
and companions who adhered to his ways and laws and
 ثم إنها حتدث من بعدهم، ويتأسون بأمره،ورشيعته
followed his example. Then, they were succeeded by
ُ ُ
other people who appeared to be good but they actually خلوف يتشبعون بما لم يعطوا أي يظهرون أنهم
were not, and they acted contrary to what they were  ويفعلون،بصفة من الصفات احلميدة وليسوا كذلك
commanded,
engaging
in
wrongdoings
and
prohibitions. If one strives against such people with his خالف املأمور به من املنكرات اليت لم يأت بها
hand, in case his action is required for removing this  فمن جاهدهم بيده؛ إذا توقف إزالة املنكر،الِّشع
evil and will not lead to a greater one, he will be a true
عليه ولم يرتتب عليه مفسدة أقوى منه فهو اكمل
believer. If ones strives against them with his tongue,
expressing disapproval of the wrong act and seeking  ومن جاهدهم بلسانه بأن أنكر به،اإليمان
help from those able to remove it, he will be a believer. ، ومن جاهدهم بقلبه،واستعان بمن يدفعه فهو مؤمن
If one strives against them with his heart and
supplicates Allah the Almighty to remove that evil, he ، فهو مؤمن-سبحانه- واستعان ىلع إزاتله باهلل
will be a believer. But beyond the hatred of evil within .وليس وراء كراهة املنكر بالقلب من اإليمان يشء
the heart, there is no faith.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > األسماء واألحاكم > زيادة اإليمان ونقصانه:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أقسام اجلهاد
. رواه مسلم:راوي احلديث
**
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اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ
ار ُّيون  :هم أصحاب األنبياء وأصفياؤهم.
• َحو ِ
ُُْ
• ختلف  :حتدث.
َ
ُ ُ ٌ
وف  :مجع َخلْف ،بسكون الالم ،وهو اخلالف َ ٍّ
بِّش ،أما اخللف بفتحتني فهو اخلالف خبري.
• خل
َ
َ َّ ُ َ
َّ
ْ
دل  :أي ِزنة حبة اخلردل ،وهو نبات بري يساوي وزن حبته سدس وزن حبة الشعري ،واملراد :ليس وراء ذلك من اإليمان يشء.
• حبة خر ٍ

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع جماهدة املخالفني للِّشع بأقواهلم وأفعاهلم.
 .2عدم إنكار القلب للمنكر ديلل ىلع ذهاب اإليمان منه ،قال ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-هلك من لم يعرف بقلبه املعروف واملنكر.
 .3إن اهلل سبحانه وتعاىل ييرس لألنبياء من حيمل رساتلهم من بعدهم.
 .4من أراد انلجاة من األمة؛ فعليه باتباع منهج األنبياء؛ ألن لك طريق سوى طريقهم هالك وغواية ،وخالصة طريق األنبياء يف سبيل اهلل اذلي
َّ
وضحه حممد -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
وبني معامله.

 .5خري انلاس بعد األنبياء هم أصحابهم ،ثم اذلين يلونهم ،ثم اذلين يلونهم.
 .6لكما ُ
بعد العهد من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل عنهم -ترك انلاس السنن واتبعوا األهواء وأحدثوا ابلدع.

 .7تفاوت مراتب اإليمان.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3480( :
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The believer (man or woman) will continue
to be tested with regard to his own self,
children, and property until meeting Allah
the Almighty without any sins in his record.

ما يزال ابلَلء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وودله
وماِل حَّت يلىق اهلل تعاىل وما عليه خطيئة

 .351احلديث:

**

351. Hadith:

ً
مرفواع« :ما َ
يزال Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َّ that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
لمؤمن ُ
ابلالء با ُ
َ
والمؤ ِمنة يف نفسه وودله وماهل حىت
ِ
upon him, said: "The believer (man or woman) will
َ
َ
يَلىق اهلل تعاىل وما عليه خ ِطيئَة».
continue to be tested with regard to his own self,
children, and property until meeting Allah the Almighty
without any sins in his record".
درجة احلديث :حسن صحيح.

**

Hadith Grade: Hasan Sahih /Sound-Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اإلنسان يف دار اتللكيف معرض لالبتالء بالِضاء
والرساء ،فمىت أصيب اإلنسان ببالء يف نفسه أو ودله

أو ماهل ،ثم صرب ىلع استمرار ابلالء ،فإن ذلك يكون
سببا يف تكفري اذلنوب واخلطايا ،أما إذا تسخط فإن

من تسخط ىلع ابلالء فله السخط من اهلل -تعاىل-.

Brief Explanation:
**

The human being in this life is liable to experience
pleasant and unpleasant trials. So, whenever a person
is afflicted with a trial in himself, his children, or his
property, yet persevered throughout the trial, it will be a
cause for the expiation of his sins and misdeeds.
However, if he expresses displeasure in the face of
trials, Allah, Exalted, will be displeased with him.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ابلالء  :االختبار ،وهو شامل للخري والِّش ،إال أنه غلب استعماهل يف املصاعب.
َّ
• ُ
المؤمن  :هو من حقق اإليمان ،واإليمان :هو إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان،
وعمل القلب واجلوارح.

• يف نفسه  :أي باملرض والفقر والغربة وحنو ذلك.

• وودله  :أي باملوت واملرض وعدم االستقامة وحنو ذلك.
• وماهل  :أي باتللف واحلرق والرسقة وحنو ذلك.
• خطيئة  :ذنب.

فوائد احلديث:

ر
 .1من رمحة اهلل بعباده املؤمنني أن يكفر عنهم ذنوبهم يف دنياهم بمصائب ادلنيا وآفاتها.
 .2املؤمن معرض لالختبار بأنواع من ابلالء.

 .3بشارة املؤمن املبتىل ،قال -تعاىل( :-ونلبلونكم بيشء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس واثلمرات وبِّش الصابرين) ،ابلقرة :
(155).

 .4أن املصائب واملتاعب انلازلة باملؤمن الصابر من املرض ،والفقر ،وموت احلبيب ،وتلف املال ،ونقصه :مكفرات خلطاياه لكها.
ر
 .5ابلالء يكفر اذلنوب إذا ريض العبد ولم يسخط.
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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،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض1426 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف،
الرياض .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3159( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
What makes you not visit us more than you
do?

ما يمنعك أن تزورنا أكرث مما تزورنا؟
**

352. Hadith:

: احلديث.352

َّ َ ْ ْ َ
-  «قال انليب: قال-ريض اهلل عنهما- اس
ٍ عن اب ِن عب
ََ َُ ْ َ َُْ َ َ
ورنا
 «ما يمنعك أن تز: جلربيل-صىل اهلل عليه وسلم
َ َّ َ ْ َ ر
َ أَ ْك َرث م َّما تَ ُز
َّ َ َ(و َما َنت
َ :ورنَا؟» فزنلت
زنل ِإال بِأم ِر ربك
ِ
َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ
: [مريم،) يدينا وما خلفنا وما بني ذلِك
ِ هل ما بني أ
.]64

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said to Jibril (Gabriel): "What makes you not
visit us more than you do?" Thereupon, the following
verse was revealed: {And we [angels] descend not
except by the order of your Lord. To Him belongs that
before us and that behind us and what is in between.}
[Surat Maryam: 64]
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith indicates the Prophet’s longing for meeting
Jibril, peace be upon him, who used to bring him the
divine revelation. Jibril did not come to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, for forty
days, so the Prophet said to him: ''What makes you not
visit us?'', i.e. it has been a long time since you last
came and I missed you. So Allah revealed to Jibril to
say to the Prophet: {And we [angels] descend not
except by the order of your Lord. To Him belongs that
before us and that behind us and what is in between.
And never is your Lord forgetful.} According to this
verse, revelation is sent down only with Allah's
command and in accordance with His wisdom, for to
Allah belong the affairs of the world and the hereafter,
and He never forgets anything, in other words, delaying
the revelation does not mean that Allah has forgotten
or left you. To conclude, this Hadith suggests that one
should accompany the righteous and visit them, for this
is a good thing to do.

**

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

 (ما يمنعك: يا جربيل-صىل اهلل عليه وسلم- هل انليب
 وأوىح، ما نزلت حىت اشتقت إيلك: أي،أن تزورنا)؟
 (وما نتزنل إال بأمر ربك) أي:اهلل إىل جربيل قل هل

 قل يا جربيل ما نتزنل يف أوقات-سبحانه- قال اهلل
 فهو،متباعدة إال بإذن اهلل ىلع ما تقتضيه حكمته
 أمامنا من أمور: (هل ما بني أيدينا) أي:سبحانه

 وتمام اآلية، من أمور ادلنيا:) (وما خلفنا،اآلخرة

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

. ناسيا يعين تاراك لك بتأخري الويح عنك:أي

فاحلاصل أن هذ احلديث يدل ىلع أنه ينبيغ لإلنسان

 وأن يزورهم ويزوروه ملا يف،أن يصطحب األخيار

.ذلك من اخلري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
- ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُّ اتل
َّ َ َ• َنت
َ : زن ُل
.زنل الزنول ىلع َم َه ٍل
َ َّ َ ْ َ ر
 أي بإذن ر، بمعىن اإلذن: ك
.ربك
• ِإال بِأم ِر رب
. فال ننتقل من يشء إىل يشء إال بأمره وإرادته، املراد ما أمامنا وخلفنا من األزمنة واألمكنة: • هل ما بني أيدينا وما خلفنا
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فوائد احلديث:
 .1حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلربيل عليه السالم وشوقه لرؤيته ،وللعلم بما حيمل معه من ويح.
 .2استحباب زيارة اإلخوة يف اهلل ودعوتهم للزيارة ،والسؤال عند اتلأخر.
ً
 .3جواز استفسار املسلم من أخيه املسلم عن سبب تأخره عنه؛ ألن فيه عالمة املحبة ،وفيه من اتلحبب ما هو ممدوح رشاع.
 .4املالئكة ال تترصف وال تتزنل إال بأمر اهلل.
 .5طلب الصديق من صديقه كرثة زيارته ،إذا لم يكن مانع من شغل أو غريه.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب ،بريوت  -بدون تاريخ .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عِّش1407 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري
رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع  -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام
بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .حتفة األحوذي بِّشح جامع
الرتمذي  -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)3038( :

183

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, passed by two
graves and said: "They are being
tormented, but they are not tormented for
anything major. One of them would not
avoid urine, and the other used to walk
about spreading malicious gossip".

: فقال، بقربين-صىل اهلل عليه وسلم- مر انليب

: وما يعذبان يف كبري؛ أما أحدهما،إنهما يلعذبان
 فاكن: وأما اآلخر،فاكن ال يسترت من ابلول
يميش بانلميمة

**

353. Hadith:

: احلديث.353

‘Abdullaah ibn ‘Abaas, may Allah be pleased with them,  مر: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
 «إنهما: فقال، بقربين-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
blessings be upon him, passed by two graves and said:
َّ ُ
َّ
'They are being tormented, but they are not tormented  فاكن ال: وما يعذبان يف كبري؛ أما أحدهما،يلُعذبان
for anything major. One of them would not avoid urine, .» فاكن يميش بانلميمة: وأما اآلخر،يسترت من ابلول
and the other used to walk about spreading malicious
gossip"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, and some of his Companions passed by two
graves. Allah unveiled the conditions of these graves to
him: their dwellers were being tormented for specific
reasons. Therefore, the Prophet told his Companions
so as to warn his community. The dwellers of these two
graves were being tormented for sins which they could
have easily avoided. One of them would not keep urine
off his clothes when he urinated. Therefore, his clothes
and his body would be soiled. The other person used
to spread malicious gossip. He would spread slander
among the people and thus create enmity and
resentment between them, especially among friends
and relatives. He would go about the people and tell
this person what that person had said, and then he
would go and tell that person what this person had said,
so he would bring about feuds and animosity between
them. Meanwhile, Islam preaches love and affection,
rather than disputes and broken relations, among the
people. However, the Prophet felt compassion for the
dwellers of the two graves. So he took a green stalk
from a palm tree, split it in two halves, and planted one
on each grave. The Companions asked the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, why he
did such a strange thing. He said: "Perhaps Allah will
decrease their torment because of my intercession for
them for as long as it takes these stalks to dry up." This
is an act that was specific to the Prophet.
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**

َّ
 ومعه بعض،-صىل اهلل عليه وسلم- مر انليب
 هل-سبحانه وتعاىل-  فكشف اهلل،أصحابه بقربين

 فأخرب أصحابه بذلك؛، وأنهما يعذبان،عن حاهلما
ً
َّ ً
، فإن صاحيب هذين القربين،حتذيرا ألمته وختويفا
ُ
َّ
ُ
ٌ
يسري ىلع
واالبتعاد عنه
يعذب لك منهما بذنب تركه
ْ َّ
َ .من وفقه اهلل ذللك
فأح ُد املعذبَني اكن ال حيرتز من
ُّ
 فتصيبه، وال يتحفظ منه،بوهل عند قضاء احلاجة
،انلَجاسة فتلوث بدنه وثيابه وال يسترت عند بوهل
واآلخر يسَع بني انلاس بانلميمة اليت تسبب العداوة
، والسيما األقارب واألصدقاء،وابلغضاء بني انلاس

 ويأيت إىل ذاك،يأيت إىل هذا فينقل إيله الكم ذاك

.فينقل إيله الكم هذا؛ فيودل بينهما القطيعة واخلصام
واإلسالم إنما جاء باملحبة واأللفة بني انلاس وقطع

-  ولكن الكريم الرحيم.املنازاعت واملخاصمات

، أدركته عليهما الشفقة والرأفة-صىل اهلل عليه وسلم
َّ
 وغرز ىلع لك، فشقها نصفني،فأخذ جريدة خنل رطبة
صىل اهلل عليه-  فسأل الصحابة انليب،قرب واحدة

 لعل: فقال، عن هذا العمل الغريب عليهم-وسلم
 ما،اهلل ُيفف عنهما بشفاعيت ما هما فيه يف العذاب
 أي مدة بقاء اجلريدتني،لم تيبس هاتان اجلريدتان

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رطبتني ،وهذا الفعل خاص به -صىل اهلل عليه

وسلم-.

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

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1إثبات عذاب القرب ،وأنه واقع يف هذه األمة.
ً
 .2أن اهلل سبحانه قد يكشف بعض املغيبات -كعذاب القرب-؛ إظهارا آلية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-أو كرامة من كرامات
أويلائه.

 .3السرت ىلع اذلنوب والعيوب؛ فإنه لم يرصح باسيم صاحيب القربين.

 .4عدم االسترباء من انلجاسات سبب يف عذاب القرب ،فالواجب االسترباء واتلزنه منه واالستتار.
 .5وجوب تزنه امللكف من بوهل ،وكذلك سائر األبوال انلجسة.

 .6اتلنبيه ىلع عظم شأن الصالة ،حيث اكن اإلخالل بيشء من رشوطها -وهو اجتناب انلجاسة -سببا لعذاب القرب.

 .7حتريم انلميمة بني انلاس ،وأنها من أسباب عذاب القرب.
 .8اتلنبيه ىلع عظم خطورة انلميمة وترك ُّ
اتلزنه من ابلول ،وأنهما من كبائر اذلنوب.
 .9رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه وحرصه ىلع إبعاد الِّش عنهم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه،
2005م .اإلملام بِّشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3010( :
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The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, wiped my face
with his hand and supplicated for me. He
lived for one hundred and twenty years and
only had a few little grey hairs on his head.

مسح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده

ىلع وجيه وداع يل ،فعاش مائة وعرشين سنة
وليس يف رأسه إال شعريات بيض

 .354احلديث:

**

354. Hadith:

ْ
عن أيب زيد بن أخ َطب -ريض اهلل عنه -قالَ « :م َسح
ْ
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ىلع وج ِيه وداع
َ
ُ
يل» قال َع ْز َرة :إنه اعش مائة وعِّشين سنة وليس يف
ُ ْ
رأسه إال شعريات بِيض.
درجة احلديث :صحيح.

Abu Zayd ibn Akhtab, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, wiped my face with his
hand and supplicated for me." `Azrah (one of the
narrators) said: "He lived for one hundred and twenty
years and only had a few little grey hairs on his head”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

مسح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ىلع وجه The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, wiped over the face of Abu Zayd
أيب زيد بن أخطب األنصاري -ريض اهلل عنه ،-وداع ibn Akhtab al-Ansaari, may Allah be pleased with him,
هل ،ويف رواية أخرى للحديث أنه داع هل بهذا ادلاعءwith his hand and supplicated for him. According to :
ً
«امهلل ر
another narration, the supplication made by the
مجله ،وأ ِدم مجاهل» أي :امهلل اجعله مجيال،
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
ً
واجعل مجاهل دائما معه طول عمره ،يقول عزرة وهو was: "O Allah, make him beautiful, and make his beauty
أحد رواة احلديث :إن أبا زيد األنصاري اعش مائة lasting", meaning: O Allah, make his beauty last
throughout his life. `Azrah, one of the narrators, said
وعِّشين سنة وليس يف رأسه إال شعرات قليلة that Abu Zayd al-Ansaari lived for one hundred and
بيضاء ،ويف رواية :أنه اكن منبسط الوجه ،ليس فيه twenty years, and only a few little grey hairs were visible
on his head till his death. In another narration, it was
جتاعيد وال انكماش ،وظل ذلك إىل حني وفاته،
reported that Abu Zayd’s facial skin was smooth and
وذلك لكه بربكة داعئه -صىل اهلل عليه وسلمwrinkle-free until the last day of his life, thanks to the -
Prophet's blessed supplication and his wipe over Abu
ومسحه ىلع وجهه.
Zayd's face.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ
ََ َ ُ ُ
َْ َ
ان ب ُّ ُ
الرس ِل َواألن ِبيا ِء >> عالمات انلُُّب َُّوةِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليم ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أبو زيد بن أخطب -ريض اهلل عنه-
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 ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:

شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .صحيح وضعيف سنن الرتمذي ,حممد نارص ادلين
األبلاين ,برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية- .حتفة األحوذي بِّشح
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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.

الرقم املوحد)10955( :
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َ ى ً
َُْْ
ى
عرافا فسأِل عن يشء ،فصدقه لم تقبل
من أىت
َ ً
أربعني يوما
ِل صَلة

 .355احلديث:

Whoever goes to a soothsayer and asks him
about something then believes him, his
prayers will not be accepted for forty days.
**

355. Hadith:

عن حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهماHafsah bint `Umar ibn al-Khattaab, may Allah be -
َ
َّ ً pleased with both of them, reported that the Prophet,
ا
ف
ا
عر
أىت
عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
ُْ ْ
ٌ
َّ
صالة أربعنيَ
فسأهل عن يشء ،فصدقه لم تقبَل هل
"Whoever goes to a soothsayer, asks him about
ً
something and believes him, his prayers will not be
يوما".
accepted for forty days".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيربنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, tells us that anyone who goes
ُّ
احلديث أن من جاء إىل عراف من العرافني -وهو من to a soothsayer –a person who claims to know the
يديع معرفة املغيبات -فسأهل عن يشء من أمور unseen– and asks him about something related to the
ُّ
unseen and believes him in what he says, Allah will not
الغيب ،وصدقه بما يقول فإن اهلل سيحرمه من ثواب
reward him for his prayers for forty days. This is a
ً
صالته أربعني يوما ،وذلك عقوبة هل ىلع ما أقدم punishment for the serious sin that he committed. If one
ُّ
صدقهم فقد believes a soothsayer, he has disbelieved in the divine
عليه من اإلثم واذلنب الكبري ،وأما من
revelation that was sent down to Muhammad, may
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
كفر بما أنزل ىلع حممد -صىل اَّلل علي ِه وسلمAllah's peace and blessings be upon him, as stated in ،-
ُ
جزاء من another Hadith. If the punishment for the one who goes
كما جاء يف احلديث اآلخر ،وإذا اكن هذا
to a soothsayer is as such, then what would be the
أىت الاكهن فكيف جبزاء الاكهن نفسه! نعوذ باهلل من
punishment of the soothsayer himself! We seek refuge
ذلك ونسأل اهلل العافية.
with Allah from this and we ask him for safety and wellbeing.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتل ْوح ُ
يد َوأَن ْ َو ُ
اع ُه >> نَوا ِق ُض َُّ
اتل ْو ِحي ِد
اتلصنيف :عقيدة >> َُّ ِ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.
**

معاين املفردات:

• العراف  :هو اذلي يديع معرفة األمور بمقدمات يستدل بها ىلع املرسوق وماكن الضالة وحنو ذلك.
• لم تقبل هل صالة أربعني يوما  :أي لم يكن هل ثواب صالته أربعني يوما ،لكن ال يلزمه إاعدة صالة أربعني يوما.

فوائد احلديث:
 .1املنع من اذلهاب إىل الكهان وسؤاهلم عن املغيبات وتصديقهم يف ذلك ،وأنه كفر.
 .2حتريم الكهانة ،وأنها من الكبائر.
 .3قد حيرم اإلنسان من ثواب الطاعة عقوبة هل ىلع فعل املعصية.
املصادر واملراجع:

-املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب - .اجلديد يف رشح

كتاب اتلوحيد ،للقراعوي .انلارش :مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية .الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م  -امللخص يف رشح كتاب
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اتلوحيد ،للفوزان .دار النِّش :دار العاصمة الرياض .الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م  -كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد الوهاب .انلارش :جامعة األمام
حممد بن سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

الرقم املوحد)5986( :

189

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين ،ومن

Anyone who loves Al-Hasan and Al-Husayn
has indeed loved me, and anyone who hates
them has indeed hated me.

أبغضهما فقد أبغضين.

 .356احلديث:

**

356. Hadith:

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال انليب صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
عليه وسلمَ « :
أحب احلسن واحلُسني فقد َّ
َّ
ين،
أحب
ن
م
upon him, said: "Anyone who loves Al-Hasan and Alَ
ومن أبغضهما فقد أبغضين».
Husayn has indeed loved me, and anyone who hates
them has indeed hated me”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من أحب احلسن واحلسني سبطي انليب صىل اهلل This Hadith indicates the high status of Al-Hasan and
Al-Husayn, the Prophet's grandsons. Anyone who
عليه وسلم فقد أحب انليب صىل اهلل عليه وسلمloves them has indeed loved the Prophet, may Allah's ،
ومن كرههما فقد كره انليب صىل اهلل عليه وسلمpeace and blessings be upon him, and anyone who ،
hates them has actually hated the Prophet, may Allah's
وهذا ديلل ىلع ماكنتهما.
peace and blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَُّة يف َُّ
الص َ
َُّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.
**

معاين املفردات:

• أبغض  :كره.

فوائد احلديث:
 .1أن حمبة احلسن واحلسني فرض ال يتم اإليمان بدونها.
 .2فيه منقبة عظيمة للحسن واحلسني أبناء يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنهم.
املصادر واملراجع:
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف
للنِّش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ملكتبة املعارف 1422ه .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل،
انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه (كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه) ،حممد بن عبد
اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل ،بريوت ،بدون طبعة (نفس صفحات دار الفكر ،الطبعة :اثلانية).

الرقم املوحد)11173( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Who will be the happiest of people to
receive your intercession? He said: The one
who says 'there is no deity worthy of
worship but Allah' sincerely from his heart.

من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال :من قال ال هلإ
إال اهلل خالصا من قلبه

 .357احلديث:

**

357. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يارسول Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, asked
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
اهلل" ،من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال :من قال ال هلإ
him: “Who will be the happiest of people to receive your
إال اهلل خالصا من قلبه".
intercession?” He said: “The one who says 'there is no
deity worthy of worship but Allah' sincerely from his
heart”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سأل أبو هريرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أكرث Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, asked
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
انلاس سعادة بشفاعته -عليه الصالة والسالمhim, about the happiest and the most fortunate to -
وأكرثهم حظوة بها فأخربه -عليه الصالة والسالمreceive the Prophet's intercession. The Prophet, may -
Allah’s peace and blessings be upon him, said that it
بأنهم اذلين قالوا هذه الشهادة ويه شهادة أن ال هلإ إال
would be those who have said the testimony of faith “La
اهلل حممدا رسول اهلل ،خالصة من القلب ال يشوبها ilaha illa Allah, Muhammad Rasoolullah” (There is no
deity worthy of worship but Allah and Muhammad is the
رشك و ال رياء.
Messenger of Allah) sincerely from their hearts,
unmixed with polytheism or ostentation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• أسعد انلاس  :أكرث سعادة بها.

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

فوائد احلديث:
 .1إثبات الشفاعة.
 .2وجوب اإلخالص.
 .3ذم الرياء وأنه سبب لعدم نيل الشفاعة يوم القيامة.
 .4فضل أيب هريرة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن
نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3414( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َ
َُُ َ َُ ى
،من أصابته فاقة فأنزهلا بانلاس لم تسد فاقته
ْ
ُ َُ
 فيو يشك اهلل ِل بيرزق اعجل أو،ومن أن َزهلا باهلل
آجل

He who is inflicted with poverty and seeks
relief from people, he will not be relieved;
whereas he who seeks relief from Allah, he
will be given sustenance from Allah sooner
or later
**

358. Hadith:

: احلديث.358

Ibn Mas‘oud, may Allah be pleased with him, reported  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
َ َ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ْ
 «من أصابته فاقة فأن َزهلا:-صىل اهلل عليه وسلمupon him, said: "He who is inflicted with poverty and
ُ َُ
ُ ُ َ َ َّ َ ُ
َْ
seeks relief from people, he will not be relieved; وشك اهلل
ِ  في، ومن أنزهلا باهلل،بانلاس لم تسد فاقته
whereras he who seeks relief from Allah, he will be
».هل بِرزق اعجل أو آجل
given sustenance from Allah sooner or later."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Ibn Mas‘ood informs us that the Messenger of Allah, -  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- أخرب ابن مسعود
may Allah's peace and blessings be upon him, said that
whoever is afflicted with "faaqah", i.e. poverty or : "من أصابته فاقة" أي: قال-صىل اهلل عليه وسلم
destitution, and he seeks relief from the people, i.e. he  وأكرث استعماهلا يف الفقر وضيق،حاجة شديدة
expresses his poverty to them, complains about it, and
، عرضها عليهم: "فأنزهلا بانلاس" أي.املعيشة
asks them for help to relieve him from poverty: the
result is that his poverty will not be relieved, and every  وطلب إزالة فاقته،وأظهرها بطريق الشاكية هلم
time one of his needs is fulfilled, he is afflicted with ، لم تقض حاجته: "لم تسد فاقته" أي: فانلتيجة.منهم
another need that is harder than the first one. Whereas
he who seeks relief from Allah and relies upon Him  وَّكما تسد حاجة أصابته أخرى أشد،ولم تزل فاقته
alone, Allah will soon relieve him of his poverty and منها وأما "من أنزهلا باهلل" بأن اعتمد ىلع مواله فإنه
distress with wealth and sufficiency in this life or later
"يوشك اهلل" أن يُ ر
بأن
قريب
"اعجل
برزق
"هل
ل
عج
on in the Hereafter. Hadith commentators said that this
.يعطيه ماال وجيعله غنيا "أو آجل" يف اآلخرة
Hadith conveys the same meaning as the verse: {...and
whoever fears Allah, He will make for him a way out.
And will provide for him from where he does not expect.
And whoever relies upon Allah - then He is sufficient for
him...} [Surat at-Talaaq: 2-3] Relief might be in the form
of a wealthy relative who passes away thus he inherits
from him, or in the form of money that Allah blesses him
with, thus making him rich. [Al-Qaari, Mirqaat alMafaatih Sharh Mishkaat al-Masaabih, 1st edition,
Darul Fikr, Beirut (1422 AH), vol. 4/1316]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي وأمحد:راوي احلديث
- ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن َمسعود:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ َ
. حاجة: • فاقة
ْ
. وركن إيلهم، طلب منهم رفعها عنه ؛ بإاعنتهم: • أن َزهلا بانلاس
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ
ُ َّ
• لم ت َسد  :لم تقض.
َّ
ْ
• أن َزهلا باهلل  :سلمها هلل وشىك حاهل خلالقه وفوض أمره إيله.
ُ ُ
وشك اهلل هل برزق  :أرسع يف ِغناه وعجله.
•ي ِ

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع سؤال اهلل عز وجل ،واالتلجاء إيله عند الشدائد وهموم احلاجات ،فهو اذلي يقضيها.
 .2احلض ىلع الصرب ىلع العيش الشديد وعدم الشكوى للناس.
 .3ترغيب اإلنسان اذلي يزنل به مكروه أن يكل كشفه إىل خالقه سبحانه وتعاىل.
 .4تنفري العبد من االعتماد ىلع غري اهلل يف حتقيق سؤهل أو دفع كربه.
 .5من اعتمد ىلع غري اهلل ضل ،ومن اعزت بغري اهلل ذل ،ومن فوض أمره إىل اهلل وصل.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نِّش نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عِّشة   1407ـهرياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني
الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة
س َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث ال ر َ
العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة.

الرقم املوحد)4183( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Anyone pledges allegiance to an Imam
(Muslim ruler), giving him the grasp of his
hand and sincerity of his heart, he should
obey him to the best of his capacity. If
another man comes forward disputing his
authority, then you should behead the
latter.

، وثمرة قلبه،من بايع إماما فأعطاه صفقة يده
 فإن جاء آخر ينازعه،فليطعه إن استطاع
فارضبوا عنق اآلخر

**

359. Hadith:

: احلديث.359

 كنا: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو
َ َ َ ف، يف سفر- صىل اهلل عليه وسلم- مع رسول اهلل
زننلَا
َّ
َّ
َ  فَ ِم َّنا َم ْن يُص ِلح ِخ َب،َم ْزن ًال
 و ِمنا، و ِمنا من يَنتَ ِضل،اءه
ِ
ْ
َ َ
صىل-  ِإذ نادى ُمنادي رسول اهلل،ِّش ِه
ج
يف
هو
َمن
ِ
ْ ٌ َ َ ُ َّ
َ فاجتَ َم
عنا إىل رسول
. الصالة جا ِمعة:-اهلل عليه وسلم
َ
ُ َ «إنَّه ل ْم ي: فقال-  صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
كن نيب
ِ
َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ ْ َ
َ َّ
ًّ
ُىلع َخري َما َي ْعلَ ُمه
قبْ َِل ِإال اكن َحقا عليه أن يدل أمته
ِ ُ
ُ ُ وإ َّن أ َّمت،رش ما يعلمه هلم
َُ
ُ
َُّ ُّ نذ َر ُهم
كم هذه
ِ  وي،لهم
ِ
َ َ ََ
ُ
ُ َ
ٌ ال ٌء وأُ ُم
َّ َج َعل َاع ِفيَتَ َها يف
ور
آخرها ب
ِ  َوسي ِصيب،أو ِهلا
َ ُ ُ
َ
ً َ وتَيج ُء فتنَ ٌة يُ َر رق ُق َب ْع ُض َها ب،ون َها
 وت ِيج ُء،عضا
كر
ِ
ِ تن
ِ
َ ْ َ َّ ُ
َ ُ
، ثم تنك ِشف، هذه مه ِلك ِيت:الفتنة فيقول املؤمن
ْ َّ َ َ ْ َ
َ
ب أن
 فمن أح.هذه
 ه ِذه:وتيجء الفتنة فيقول املؤمن
ِ
ْ َْ
ْ
 فلتَأتِه َم ِنيَتُ ُه وهو، ويدخل اجلنة،يُ َزح َز َح عن انلار
ُّ انلاس َّاذلي ُحي
َ َو ْيل،يؤمن باهلل وايلوم اآلخر
ب
ِ ِ ِ َّ أت إِىل
ِ
َْ َْ
ََْ
ْ ََ ً َ َ َ ْ َ
،ِاما فأع َطاه َصفقة يَ ِده
 ومن بايع إِم،أن يُؤىت إيله
َْ
ْ َ َْ
َ
َ
ْ
 فإِن َجاء آخ ُر، فليُ ِط ُعه ِإن استَ َطاع،َوثم َرة قل ِب ِه
َ
ْ َ ُ َُ
.»ارض ُبوا ُعنُ َق اآلخ ِر
ِ ازعه ف
ِ ين

Abdullah ibn `Amr, may Allah be pleased with him,
reported: "We were on a journey with the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
and we halted at some place to rest. Some of us began
to mend their tents; others began to compete with one
another in shooting; and others began to graze their
beasts. An announcer of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, announced
that we should gather for prayer. So we gathered
around the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him. He said: 'It was the duty of every
prophet before me to guide his people to what he knew
was good for them and warn them against what he
knew was bad for them. The safety of this Ummah of
yours lies in its early generations, whereas its late
generations will be afflicted with trials and with things
that you would reject. There will be tremendous trials,
one after the other, each making the previous one
dwindle into significance. When they are afflicted with a
trial, the believer will say: "This is going to bring about
my destruction." When it is over, they will be afflicted
with another trial and the believer will say: "This surely
is going to be my end." Anyone wishes to be saved from
the Hellfire and be admitted to Paradise should die
while having belief in Allah and the Last Day, and
should treat people as he wishes to be treated by them.
Anyone pledges allegiance to an Imam (Muslim ruler),
giving him the grasp of his hand and sincerity of his
heart, he should obey him to the best of his capacity. If
another man comes forward disputing his authority,
then you should behead the latter".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith states that it is the duty of scholars, just as
it was the duty of the prophets, to clarify all forms of
good, encourage people to perform it, and guide them
to its path. It is also their duty to clarify all forms of evil
and warn people against it. The Hadith shows that the
early generations of this Ummah were granted safety
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يف هذا احلديث أنه جيب ىلع ادلاعة ما جيب ىلع
األنبياء من بيان اخلري واحلث عليه وداللة انلاس

 وفيه أن صدر هذه،إيله وبيان الِّش واتلحذير منه
 وأنه،األمة حصل هلا اخلري والسالمة من االبتالء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
سيصيب آخر هذه األمة من الِّش وابلالء ما جتعل from trials, whereas its late generations will be afflicted
with evil and trials that will make the coming trials
الفنت القادمة تهون الفنت السابقة ،وأن انلجاة منها )trivialize the previous trials. Safety (from these trials
يكون باتلوحيد واالعتصام بالسنة ،وحسن معاملة lies in Tawheed (pure monotheism), adherence to the
Sunnah, kind treatment of people, abidance by the
انلاس ،وااللزتام ببيعة احلاكم ،وعدم اخلروج عليه،
pledge given to the ruler and refraining from rebelling
وقتال من يريد تفريق مجاعة املسلمني.
against him, and killing whoever wishes to create
dissension among the Muslims.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ادلعوة واحلسبة > السياسة الِّشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

• مزنال  :موضعا نسرتيح فيه.

• خباءه  :ابليت من وبر أو شعر أو صوف يكون ىلع عمودين أو ثالثة.
• الصالة جامعة  :احِضوا تلصلوا جمتمعني.
• فقال  :أي بعد ما صلينا.

• إنه لم يكن  :أي لم يوجد.
• حقا عليه  :أي واجبا.

• أن ينذرهم  :من اإلنذار أي  :حيذرهم.

• أمتكم هذه  :يعين األمة املحمدية.
• اعفيتها  :العافية  :أن ْ
تسلم من األسقام وابلاليا.

• يف أوهلا  :عرص الصحابة واتلابعني وتابيع اتلابعني.
• آخرها  :ما بعد القرون اثلالثة السابقة.
• بالء  :حمنة وابتالء.

• أمور تنكرونها  :أي مستحدثة ومبتدعة وخمالفة للِّشع.
• وتيجء الفتنة  :أي العظيمة يف ادلين.
• مهلكيت  :فيها هاليك.

• ثم تنكشف  :أي تذهب.

• هذه هذه  :أي هذه الفتنة يه أعظم الفنت.
َُ ْ
حزح  :يُبعد ُ
وينىح.
• يز

• فلتأته منيته  :فليحرص أن يأتيه املوت وهو ىلع احلال املوصوف.

• ويلأت  :أي يليجء.
ََْ
• َصفقة يده  :عهده وميثاقه؛ ألن املتعاهدين يضع أحدهما يده يف يد اآلخر.
• ثمرة قلبه  :عقده وعزمه.

• فإن جاء آخر ينازعه  :أي خرج عن طاعته ونازعه يف امللك.
• فارضبوا عنق  :فاقتلوا.

فوائد احلديث:
 .1استحباب مجع انلاس وإخبارهم بما يهمهم.

196

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2من واجب احلاكم والعلماء تنبيه األمة وحتذيرها من األخطار.
ً
 .3معجزة انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -بإخباره عن حدوث فنت متتايلة جير بعضها بعضا ،وَّك فتنة أفظع من سابقتها.

 .4آخر هذه األمة سينحرف عن منهج السلف اذلي فيه العافية من الفنت ،والعصمة من الضالل ،واهلداية من اليغ.

 .5املؤمن حيافظ ىلع دينه ويبىق ىلع أصاتله؛ فال ُيوض يف الفنت ،وال جيرفه تيار الفساد واإلفساد.
َّ
 .6احلث ىلع الزتام اإليمان ،وسلوك سبل اهلداية ،واملعاملة احلسنة واخللق الطيب ،وأن ذلك يقيه رش الفنت والوقوع يف جهنم.

 .7جيب ىلع اإلنسان أال يفعل مع انلاس إال ما حيب أن يفعلوه معه.
 .8وجوب السمع والطاعة ،واحلذر من اخلروج ىلع والة األمر.

 .9وجوب قتال الفئة ابلاغية اليت خترج ىلع اإلمام وتشق عصا الطاعة وتفرق مجاعة املسلمني ،وذلك للحفاظ ىلع وحدة صف اجلماعة املسلمة
وعدم تفريق لكمتها.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .ديلل

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عِّش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ 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 األوىل،
1417ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه

الرقم املوحد)5345( :
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َ ى
من تشبه بقوم ,فهو منهم

Whoever imitates a people is one of them.

 .360احلديث:

**

360. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب `Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of -
them, reported that the Prophet, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم-قال« :من ت َ َّ
شبه بقوم ,فهو
blessings be upon him, said: "Whoever imitates a
منهم».
people is one of them".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

احلديث يفيد العموم ،فمن تشبه بالصاحلني اكن This Hadith has a general indication; whoever emulates
the righteous is righteous and will be gathered with the
صاحلا وحِّش معهم ،ومن تشبه بالكفار أو الفساق righteous on the Day of Resurrection. Likewise,
whoever emulates the disbelievers or the impious is a
فهو ىلع طريقتهم ومسلكهم.
follower of their ways and belongs to them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من التشبه بالكفار.
 .2احلث ىلع التشبه بالصاحلني.
 .3الوسائل هلا أحاكم املقاصد ،فالتشبه يف الظاهر يورث املحبة يف ابلاطن.
 .4أحاكم التشبه ىلع جهة اتلفصيل ال يمكن اإلحاطة بها ،ألن هذا ُيتلف باختالف نوع التشبه وما يتضمن من املفاسد ،خاصة يف هذا
الزمان ،بل ال بد من عرض لك مسألة ىلع نصوص الِّشيعة.

 .5انليه عن التشبه بالكفار إنما هو نيه عن التشبه بهم يف دينهم ويف اعداتهم املختصة بهم ،أما ما لم يكن كذلك كتعلم الصنااعت وحنوها
فال يدخل يف انليه.

املصادر واملراجع:

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

 .361احلديث:

Whoever hangs an amulet, may Allah not
fulfill his wishes, and whoever hangs a
seashell, may Allah not grant him serenity.

فَل ودع اهلل ِل

**

361. Hadith:

ً
عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع" :من
َ َّ َ ً
َ َ َّ َ َ َ ً
َ َ
ََ
يمة فال أت َّم اهلل هل ،ومن ت َعل َق َود َعة فال َودع
تعلق ت ِم
َ َ َُّ َ َ َ ً
َ َْ
َ
اهلل هل" ويف رواية" :من تعلق ت ِميمة فقد أرشك".

درجة احلديث :األول :ضعيف اثلاين :صحيح.

`Uqbah ibn `Aamir, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever hangs an
amulet, may Allah not fulfill his wishes, and whoever
"hangs a seashell, may Allah not grant him serenity.
Another narration reads: "Whoever hangs an amulet
has committed Shirk (associated partners with Allah)".
**

Hadith Grade:

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

دل احلديث ىلع أن من استعمل اتلمائم يعتقد فيها This Hadith proves that the one who uses amulets out
of belief that they can ward off harm is included in those
دفع الِضر فإنه داخل يف داعء انليب -صىل اهلل عليه against whom the Prophet, may Allah's peace and
وسلم -عليه بأن يعكس اهلل قصده وال يتم هل أمورهblessings be upon him, supplicated that Allah does the ،
َّ
َ َّ َّ ُ َ
contrary of what they intended, and not fulfill their
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -يدعو ىلع من
كما أنه -صىل
wishes. Also, the Prophet, may Allah's peace and
استعمل الودع نلفس القصد السابق أن ال يرتكه اهلل blessings be upon him, supplicated against those who
يف راحة واطمئنان ،بل حيرك عليه لك مؤ ٍذ -وهذا use seashells with the same previous intention; he
supplicated that Allah does not grant them serenity and
ادلاعء يقصد منه اتلحذير من الفعل -كما أنه ُيرب peace of mind, and that He, instead, stirs against them
َّ
َ َّ َّ ُ َ َ
عليْ ِه َو َسل َم -يف احلديث اثلاين أن هذا everything that may harm them. This supplication is
صىل اَّللintended to warn people against such deeds. The
العمل رشك باهلل.
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
also informs us in the second Hadith that this act is
considered Shirk (polytheism; associating partners with
Allah the Exalted).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ ُ ُُ
َُّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
يد األلو ِهيَُّ ِة
اعه >> تو ِح
اتلصنيف :عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو
راوي احلديث :رواهما أمحد.
اتلخريج :عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.
**

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1تعليق اتلمائم والودع من الِّشك ،وكذلك استعمال الودع بال تعليق.
قصده.
 .2أن من اعتمد ىلع غري اهلل اعمله اهلل بنقيض
ِ
َّ
َ
 .3ادلاعء ىلع من علق اتلمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده.
 .4نيف انلفع املعتقد يف اتلميمة والودعة.
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 .5جواز ادلاعء ىلع العصاة ىلع سبيل العموم.

 .6أن بعض الصحابة قد جيهلون مثل هذا فكيف بمن بعدهم.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
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من تعلق شيئا ُولك إيله

 .362احلديث:

Whoever is attached to something will be
entrusted to that thing.
**

362. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن عكيم -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن `Abdullah ibn `Akeem, may Allah be pleased with him,
ُ َ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َت َعلَّ َ
».
إيله
لك
و
شيئا
ق
ِ
blessings be upon him, said: "Whoever is attached to
something will be entrusted to that thing".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من اتلفت بقلبه أو فعله أو بهما مجيعا إىل يشء يرجو Whoever turns with his heart or deeds or both to
something hoping that it would benefit him or keep
منه انلفع أو
دفع الِض وَّكه اهلل إىل ذلك اليشء اذلي harm away, then Allah will entrust him to that thing that
َّ
َّ
َّ
تعلقه ،فمن تعلق باهلل كفاه ويرس هل لك عسري ،ومن he is attached to. So, whoever is attached to Allah,
Allah shall grant him sufficiency and will make every
تعلق بغريه وَّكه اهلل إىل ذلك اليشء وخذهل.
difficult affair easy for him, and whoever is attached to
anything other than Allah, then Allah will entrust him to
it and it will fail him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه أمحد والرتمذي.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عكيم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1انليه عن اتلعلق بغري اهلل -تعاىل-.
 .2وجوب اتلعلق باهلل يف مجيع األمور.
 .3بيان مِضة الِّشك وسوء اعقبته.
 .4أن اجلزاء من جنس العمل.
 .5أن نتيجة العمل ترجع إىل العامل خريا أو رشا.
 .6خذالن من انرصف عن اهلل وطلب انلفع من غريه.
املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن الرتمذي ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه-
1975م .اغية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ،لألبلاين ،املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة .1405 -
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever swears by other than Allah has
disbelieved or associated partners with
Allah.

من حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك

 .363احلديث:

**

363. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :من ‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: “Whoever swears by other
than Allah has disbelieved or associated partners with
Allah”.

حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك"

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ً
َّ
َ َّ َّ ُ َ َ
عليْ ِه َو َسل َم -يف هذا احلديث خربا The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
ُيرب -صىل اَّلل
**

معناه انليه :أن من أقسم بغري اهلل من املخلوقات
ً
فقد اختذ ذلك املحلوف به رشيكا هلل وكفر باهلل؛
ألن احللف باليشء يقتيض تعظيمه ،والعظمة يف
ُ
احلقيقة إنما يه هلل وحده ،فال حيلف إال به أو بصفة
من صفاته.

him, says something indicating that whoever swears by
other Allah has taken such a thing a partner with Allah
and has thus disbelieved in Allah. This is because
swearing by something indicates glorification of that
thing. Indeed, the only one worthy of glorification is
Allah. So one should not swear except by Allah or by
one of His attributes.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الِّشك
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• عن عمر  :كذا يف املصدر وصوابه عن ابن عمر.
ُّ
• من حلف :احللف  :ايلمني ،ويه توكيد احلكم بذكر معظم ىلع وج ٍه خمصوص.
• بغري اهلل  :أي :بأي خملوق من املخلوقات.

ً

• كفر أو أرشك  :حيتمل أن يكون هذا شاك من الراوي ،وحيتمل أن تكون "أو" بمعىن الواو فيكون كفر وأرشك ،واملراد الكفر والِّشك
األصغران.

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

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه 1957 -م .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه-
2001م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .اتلمهيد لِّشح كتاب
اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النِّش1424 :ه .سنن أيب داوود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .صحيح الرتمذي ،لألبلاين ،طبعة املعارف .فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،
مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ى
َى
ْ
َْ ُ َ ُ
من خب َب زوجة ام ير ٍئ أو مملوكه فليس مينا

 .364احلديث:

Whoever incites a woman against her
husband or a slave against his master is not
one of us.
**

364. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من َخ َّب َ
ب Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ْ
َّ
َ ُْ َ ُ
».
ا
ن
م
فليس
ه
وك
ل
م
م
أو
ئ
ر
ام
زوجة
ِ
ٍ
ِ
upon him, said: "Whoever incites a woman against her
husband or a slave against his master is not one of us .
"

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

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

وسوء أخالقه حىت تكره زوجها وتتمرد عليه وتسَع
إىل اتلخلص منه بالطالق أو اخللع ،أو أفسد مملوك

رجل عليه وعمل معه أعماال جعلته يتمرد ىلع سيده
ْ
ويعامله معاملة سيئة؛ فليس ىلع هدينَا وال ىلع
ْ
َمن َه ِجنا ،بل ذلك من عمل الشيطان.

Brief Explanation:
**

Whoever tries to incite a women against her husband,
whether the inciter is a male or a female, by mentioning
her husband's demerits and bad manners in her
presence so as to make her hate him and rebel against
him and try to free herself from him either by divorce or
separation, or if someone incites a slave against his
master and does things with him that make him rebel
against his master and treat him in a bad manner, is not
following our guidance or our methodology; rather this
is from the work of the devil.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الفسق
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
َ َّ َ َ
ب  :خ َدع وأف َسد.
• خب

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

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش  1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .رياض الصاحلني ،تأيلف :
حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه .سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب.
ر َ
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنِّش ،الطبعة 1426 :ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever calls to guidance shall receive a
reward similar to these obtained by those
who follow him without that diminishing
anything from their rewards. And whoever
calls to misguidance shall incur a sin
similar to these incurred by those who
follow him without that diminishing
anything from their sins.

 اكن ِل من األجر مثل أجور،من داع إىل هدى
ً
 ومن، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا،من تبعه
 اكن عليه من اإلثم مثل آثام من،داع إىل ضَللة
ً
 ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا،تبعه

**

365. Hadith:

: احلديث.365

َ
ً
 « َمن د َاع إىل:مرفواع
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
َ
ُ
َ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
 ال يَنق ُص، اكن هل ِم َن األجر ِمثل أجور من ت ِبعه،هدى
ََ
َ َ ً َ
ُ ُذلك من أ
 اكن،وم ْن د َاع إىل َضاللة
،ور ِهم شيئا
ج
ِ
ِ
ََ
ْ
ُ َ َ َ َ َ َ
ُ
 ال ينقص ذلك ِمن،اإلثم ِمثل آثامِ من ت ِبعه
ِ عليه ِمن
َ
ْ َ
.»آثا ِم ِهم شيئًا

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: “Whoever calls to
guidance shall receive a reward similar to these
obtained by those who follow him without that
diminishing anything from their rewards. And whoever
calls to misguidance shall incur a sin similar to these
incurred by those who follow him without that
diminishing anything from their sins”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith, Abu Hurayrah, may Allah be pleased with
him, informs that the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, said: “Whoever calls
to guidance shall receive a reward similar to these
obtained by those who follow him without that
diminishing anything from their rewards.” “Whoever
calls to guidance;” meaning: he demonstrates it to the
people and invites them to it. For example, he informs
them that the Duha prayer is from the Sunnah and
advises them to offer these two forenoon Rak‘ahs (units
of prayer), and they act upon his exhortation and start
to pray it. Then he shall receive a reward similar to
theirs without their rewards diminishing in any way.
Indeed, the bounty of Allah is great. Also, if a person
tells the people to make the Witr their last prayer at
night and not to sleep without performing it, except if
one wishes to wake up at the latter part of the night to
offer it, and the people follow his advice, he will have
the same reward as they receive. In other words, each
time one of those people performs the Witr prayer, he
will get a reward similar to his; and this applies to all
good deeds. “And whoever calls to misguidance shall
incur a sin similar to these incurred by those who follow
him, without that diminishing anything from their sins;”
meaning: if he calls to a misdeed or sin, like diversion,
falsehood, singing, or usury, he will have sins similar to
these incurred by anyone who gets influenced by his
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صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- أخرب أبو هريرة

 "من داع إىل هدى؛ اكن هل من األجر: قال-عليه وسلم
ً
،"مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا
: مثل، يعين بيُّنه للناس وداعهم إيله:من داع إىل هدى
 وأنه ينبيغ،أن يبني للناس أن ركعيت الضىح سنة

 ثم تبعه انلاس،لإلنسان أن يصَل ركعتني يف الضىح

 فإن هل مثل أجورهم من غري،وصاروا يصلون الضىح
ً
 أو.أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ألن فضل اهلل واسع
ً
ً
، اجعلوا أخر صالتكم بالليل وترا:قال للناس مثال
وال تناموا إال ىلع وتر إال من طمع أن يقوم من آخر

 فتبعه ناس ىلع،الليل فليجعل وتره يف آخر الليل

 يعين لكما أوتر واحد هداه،ذلك؛ فإن هل مثل أجرهم
 وكذلك بقية األعمال،اهلل ىلع يده؛ فله مثل أجره

 "من داع:-صىل اهلل عليه وسلم-  ويف قوهل.الصاحلة

إىل ضاللة اكن عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال
ً
 أي إذا داع إىل وزر وإىل،"ينقص ذلك من آثامهم شيئا
 مثل أن يدعو انلاس إىل هلو أو باطل أو،ما فيه اإلثم

 فإن لك إنسان،غناء أو ربا أو غري ذلك من املحارم
تأثر بدعوته فإنه يُكتب هل مثل أوزارهم؛ ألنه داع

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إىل الوزر .فادلعوة إىل اهلدى وادلعوة إىل الوزر

تكون بالقول ،كما لو قال أفعل كذا أفعل كذا،
ً
وتكون بالفعل خصوصا من اذلي يَقتدي به من
ً
َّ
انلاس ،فإنه إذا اكن يَقتدي به ثم فعل شيئا فكأنه داع
َ
انلاس إىل فعله ،وهلذا حيتَ ُّجون بفعله ويقولون فعل

evil invitation. The call to guidance or sin may be
conducted by words, like urging one to do this or that,
and it may also be made through deeds, particularly by
a person emulated by others. When a role model does
something, it is as if he invites people to follow suit, and
they use his act as argument and criterion by which
they determine what is permissible and what is not.

فالن كذا وهو جائز ،أو ترك كذا وهو جائز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > ابلدعة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
َ
• د َاع  :حض عليه بالفعل أو القول.
ُ
• هدى  :حق وخري.
َ ََ
• ضاللة  :باطل ورش.
ُ
َ
ً
ُ
َ َ ُ ُ
ور ِهم شيئا  :ال ينقص أجر العامل بسبب ادلاللة.
• ال ينقص ذلك ِمن أج ِ

فوائد احلديث:
 .1فضل ادلعوة إىل اهلدى ،ولو بإبانته وإظهاره ،قليال اكن أو كثريا ،وأن ادلايع هل مثل أجر العامل ،وذلك من عظيم فضل اهلل وكمال كرمه.
 .2ىلع املسلم أن حيذر ادلعوات الزائفة ويبتعد عن قرناء السوء؛ ألنه مسؤول عما يفعل.
 .3أن املتسبب بالفعل واملبارش هل متساويني يف انلتيجة عقابا أو ثوابا.
 .4ىلع املسلم أن يتبرص بعواقب األمور ونتائج عمله ،فيسَع للخري يلكون قدوة حسنة.
َّ
تسبب فاكن عليه مثل وزرْ
أن املتسبب اكملبارش ،فهذا اذلي داع إىل اهلدى ت َ َس َّبب فاكن هل مثل أجر من فعله ،واذلي داع إىل السوء أو إىل الوزر َّ
.5
ِ ِ
من اتبعه.
ٌ
 .6يف احلديث ديلل للقاعدة :أن السبب اكملبارشة ،لكن إذا اجتمع سبب ومبارشة أحالوا الضمان ىلع املبارشة؛ ألنه أمس باإلتالف.

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 للنِّش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد
بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3373( :
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Anyone who sets a good example in Islam  وأجر،من سن يف اإلسَلم سنة حسنة فله أجرها
will have its reward and the reward of those
 من غري أن ينقص من،من عمل بها بعده
who act on it after him, without anything
diminished from their rewards. Anyone
 ومن سن يف اإلسَلم سنة سيئة،أجورهم يشء
who sets a bad example in Islam will incur
its sin and the sin of those who act on it
، ووزر من عمل بها من بعده،اكن عليه وزرها
after him, without anything diminished
من غري أن ينقص من أوزارهم يشء
from their sins.
**

366. Hadith:

: احلديث.366

َّ ُ
 كنا يف: قال-ريض اهلل عنه- عن جرير بن عبد اهلل
َّ َصدر
-صىل اهلل عليه وسلم- انل َهار ِعند رسول اهلل
ِ
َ
ََُر
ُْ ٌ َ ُ ٌ َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ر
دلي
ِ  متق،ِفجاءه قوم عراة جمت ِايب انلمار أو العباء
ُّ ُ
َ
ُّ
 فتَ َم َّعر، َاع َّمتُ ُهم ِمن ُم َِض بَل لك ُهم ِمن ُم َِض،السيُوف
َ
 ل ِ َما َرأى بِ ِهم ِم َن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ
َّ َ َ َ َّ َ َ ً َ
َ ُ َ َ َ َ
 ف َصىل، فأ َمر ِبالال فأذن َوأقام،فدخل ث َّم خرج
،الفاقة
َ ُ
 «(يا أيها انلاس اتقوا ربكم اذلي: فقال،ث َّم خ َطب

Jareer ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him,
reported: "We were with the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, in the early
morning when naked people, only clad in striped
woolen garments - or cloaks - and wearing swords,
came to him. Most or all of them were from Mudar. The
face of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, paled for what he saw of their
destitution. He entered and then came out. He ordered
Bilaal to make adhan and Iqaamah (second call to
prayer). Then he prayed and preached. He said: '{O
mankind, fear your Lord, who created you from one
soul... Indeed Allah is ever, over you, an Observer.}
[Surat-un-Nisaa: 1]' He also recited the other verse at
the end of Surat-ul-Hashr: '{O you who believe fear
Allah and let every person look to what he has sent forth
for tomorrow.} [Surat-ul-Hashr: 18]. Let one give charity
from his dinar, from his dirham, from his clothes, from
his measure of wheat, from his measure of dates’, until
he said, 'Even half a date.' A man then from the Ansaar
brought a heavy bag that his hand could hardly lift;
indeed, it failed to. Then people came in sequence until
I saw two heaps of food and clothes. It was then when
I saw the face of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, glitter as if it was
gold. Hence, the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: 'Anyone who
sets a good example in Islam will have its reward and
the reward of those who act on it after him, without
anything diminished from their rewards. Anyone who
sets a bad example in Islam will incur its sin and the sin
of those who act on it after him, without anything
diminished from their sins"’.

خلقكم من نفس واحدة) إىل آخر (إن اهلل اكن
 واآلية األخرى اليت يف،]1 :عليكم رقيبًا) [النساء

 (يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل وتلنظر:آخر احلِّش
ٌ
َّ َ
] ت َصدق َر ُجل ِمن18 :نفس ما قدمت لغد) [احلِّش
َ
َ
َ
ِ  ِم ْن َص،اع بُ رر ِه
ِ  ِمن َص، ِمن ثوبِ ِه،ره ِم ِه
اع
 ِمن ِد،ار ِه
ِ ِدين
ٌ
َ مرة» َف
َّ - تَمره
َ َ َولَو ب ِش رق ت-حىت قال
جاء َر ُجل ِم َن
ِِ
ِ
َ
َ
ََ
َْ َ ُ َ َ ُ ُّ َ
َ األ
َّ ُ نصار ب
 بل قد،رص ٍة اكدت كفه تعجز عنها
ِ
َ ُ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
ٍ ثم تتابع انلاس حىت رأيت كومني ِمن طعام،عجزت
َ
ُ َ َح َّىت َرأ،َوثيَاب
صىل اهلل عليه- يت َوجه َر ُسول اهلل
ٍ ِ
َ ْ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
صىل اهلل- ٌ فقال رسول اهلل. يتهلل كأنه مذهبة-وسلم
ََ ً
ً َّ َ
اإلسالم ُسنة َح َسنَة فل ُه
 « َم ْن َس َّن ِيف:-عليه وسلم
ِ
ُْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ُ ْ َ
ري أن ينق َص
ِ  ِمن غ، وأجر من ع ِمل بِها بعده،أجر ُها
ً َ َ ُ َّ ً َ ر
ُ
َّ َ ْ َ َ ٌ َ
اإلسالم سنة سيئة
ِ  ومن سن ِيف،ور ِهم يشء
ِ ِمن أج
ََ َ َ
َُْ
ْ َ َ َ ْ َ ُ
 من،بعده
ِ  َو ِوزر من ع ِمل بِها ِمن،اكن عليه ِوزرها
ُ
َ َ َ
.»ارهم يشء
ِ غري أن ينقص ِمن أوز
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This is a great Hadith that shows the Prophet’s care and -ريض اهلل عنه- حديث جرير بن عبد اهلل ابلجَل
sympathy for his Ummah. While the Companions were
with him in the early morning, some people came. They صىل اهلل عليه- حديث عظيم يتبني منه حرص انليب
**
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were from the tribe of Mudar, clad in striped woolen
garments and wearing their swords. None of them had
anything except the garment that he wore and the
sword that he had on him, ready to make jihad when
commanded to. So the Prophet’s face paled, as he saw
their destitution being from Mudar, one of the the
noblest Arab tribes. He entered his house and went out.
Then he ordered Bilaal to call for prayer. He prayed and
made a sermon, praising Allah as usual. Then he
recited: {O mankind, fear your Lord, who created you
from one soul and created from it its mate and
dispersed from both of them many men and women.
And fear Allah, through whom you ask one another, and
the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an
Observer.} [Surat-un-Nisaa:1] Then he recited: {O you
who have believed, fear Allah. And let every soul look
to what it has put forth for tomorrow - and fear Allah.
Indeed, Allah is acquainted with what you do.} [Suratul-Hashr: 18] Then he urged people to give charity
saying: ''Let one give charity from his dinar, from his
dirham, from his clothes, from his measure of wheat,
from his measure of dates'', until he said, ''Even half a
date.'' The Companions, may Allah be pleased with
them, were very much keen on doing good deeds.
Therefore, they competed in giving charity. They went
to their homes and came back with different things. A
man brought a heavy bag of silver that he could hardly
bear and put it in front of the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him. Jareer saw two heaps of
food, clothes, and other things in the mosque. Now, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
was very happy, his face was shining like gold when he
saw people competing to provide for the destitute.
Whereupon, he said: ''Anyone who sets a good
example in Islam will have its reward and the reward of
those who act on it after him, without anything
diminished from their rewards. Anyone who sets a bad
example in Islam will incur its sin and the sin of those
who act on it after him, without anything diminished
from their sins.'' ''Set a Sunnah'' here means to be the
first to apply an act of the Sunnah, such as the man who
first brought the bag. However, it does not mean
inventing an act of the Sunnah, because introducing in
Islam something that does not belong to it is not
something good, rather it is unacceptable.

صلوات اهلل وسالمه-  وشفقته ىلع أمته-وسلم

صىل اهلل عليه-  فبينما هم مع رسول اهلل،-عليه
، يف أول انلهار إذا جاء قوم اعمتهم من مِض-وسلم
-  مقدلي السيوف،أو لكهم من مِض جمتايب انلمار

 يعين أن اإلنسان ليس عليه إال،-ريض اهلل عنهم

، وقد ربطه ىلع رقبته،ثوبه قد اجتباه يسرت به عورته
ً
- ومعهم السيوف؛ استعدادا ملا يؤمرون به من اجلهاد
َّ .-ريض اهلل عنهم
صىل اهلل عليه- فتغري وجه انليب

 وهم من، وتلون؛ ملا رأى فيهم من احلاجة-وسلم
 وقد بلغت بهم، من أرشف قبائل العرب،مِض

عليه الصالة-  ثم دخل بيته،احلاجة إىل هذا احلال
ً
 ثم، ثم صىل، ثم أمر بالال فأذن، ثم خرج،-والسالم

-  فحمد اهلل،-عليه الصالة والسالم- خطب انلاس

 ثم قرأ قول اهلل، كما يه اعدته-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ك ُم َّاذلي َخلَ َق
ُ اس َّات ُقوا َر َّب
ُ انل
َّ  (يَا أَ ُّي َها:-تعاىلك ْم
ِ
ً
َْ ْ
ْ َّ
ْ َ َ
اح َد ٍة َوخل َق ِمن َها َز ْو َج َها َو َبث ِمن ُه َما ِر َجاال
ِ ِمن نف ٍس َو
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ َّ َ ً َ َ ً َ
ام ِإن
اذلي تساءلون بِ ِه واألرح
ِ ك ِثريا ونِساء واتقوا اَّلل
ً
ُ ْاَّلل َاك َن َعلَي
َ َّ
:-تعاىل-  وقوهل،)1 :ك ْم َر ِقيبا) (النساء
َّ َ ُّ َ َ
ْ اَّلل َو ْ َتلنْ ُظ ْر َن ْف ٌس َما َق َّد َم
َ ين
َ َّ آمنُوا َّات ُقوا
َ اذل
ت
ِ (يا أيها
َ ُ َْ
َ َّ اَّلل إ َّن
َ َّ ل َغد َو َّات ُقوا
ٌ اَّلل َخب
:ري ِب َما تع َملون) (احلِّش
ٍ ِ
ِ
ِ
 (تصدق رجل: فقال، ثم حث ىلع الصدقة.)18
 تصدق، تصدق بثوبه، وتصدق بدرهمه،بديناره

 حىت ذكر ولو شق، تصدق بصاع تمره،بصاع بره

 أحرص-ريض اهلل عنهم- تمرة) واكن الصحابة
، وأشدهم مسابقة، وأرسعهم إيله،انلاس ىلع اخلري

 حىت جاء،فخرجوا إىل بيوتهم فجاءوا بالصدقات
،رجل برصة معه يف يده اكدت تعجز يده عن محلها

بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بني يدي الرسول

 ثم رأى جرير كومني من.-عليه الصالة والسالمُ
 فصار،مجع يف املسجد
ِ الطعام واثلياب وغريها قد
َّ  بعد أن-عليه الصالة والسالم- وجه انليب
تغري
يتهلل كأنه مذهبة؛ يعين من شدة بريقه وملعانه

 ملا حصل من هذه-عليه الصالة والسالم- ورسوره
-  ثم قال،املسابقة اليت فيها سد حاجة هؤالء الفقراء

 (من سن يف اإلسالم سنة:-صىل اهلل عليه وسلم
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حسنة فله أجرها ،وأجر من عمل بها من غري أن

ينقص من أجورهم يشء ،ومن سن يف اإلسالم سنة

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غري أن
ينقص من أوزارهم يشء) .واملراد بالسنة يف قوهل -

صىل اهلل عليه وسلم( :-من سن يف اإلسالم سنة
حسنة) ابتدأ العمل بسنة ،وليس من أحدث؛ ألن
من أحدث يف اإلسالم ما ليس منه فهو رد وليس

حبسن ،لكن املراد بمن سنها ،أي :صار أول من

عمل بها ،كهذا الرجل اذلي جاء بالرصة -ريض اهلل

عنه-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > ابلدعة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جرير بن عبد اهلل ابلجَل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

انل َهار َّ :
• َصدر َّ
أوهل.
ُْ
َُ
• جمتَ ِايب انلر َمار ِ :ك َساء من ُصوف خم َّطط.
ُ
• َ
العبَا ِء  :كساء مشقوق واسع بال ك َّمني يلبس فوق اثلياب.
• َت َم َّعر َّ :
تغري.
ُّ َّ
• الفاقة  :احلاجة والفقر.
َ
ً
جراما.
اره  :ادلينار :عملة نقدية من اذلهب ووزنها4,25 :
• ِدين ِ
َ
ً
جراما.
• ِدره ِمه  :ادلرهم :قطعة نقدية من الفضة ووزنها2,812 :
ً
• َص ِ
جراما.
اع  :الصاع :وحدة من وحدات الكيل ،ويساوي 2172
• بُ رره ُ :
الرب :القمح.
• ُ َّ
رصة  :ما جيمع فيه اليشء ويشد.
• َك َ
ومني  :صربتني.
ْ َ
• ُمذهبَة  :اكذلهب تعبري عن الصفاء واالستنارة.
ٌ
ر
املتجرد من اثلياب.
• ُع َراة  :مجع اعر ،وهو
• ُمتَ َق ردلي ُّ
السيُوف  :واضيع سيوفهم يف أعناقهم.
ِ
• ُم َِض  :قبيلة من قبائل العرب.

• ر ِقيبا  :حافظا ألعمالكم.
َ
َّ
َّ
• ما قد َمت ِلغد  :ما أعدت من خري يلوم القيامة.
َّ
َ َّ
• ت َصدق  :يلتصدق.
َ َّ ُ
• يتَ َهلل  :يستنري وييضء.
َّ ٌ
• ُسنة  :طريقة.
َُْ
الوزر :احلِمل اثلقيل واإلثم.
• ِوزرها ِ :
• اتقوا  :اتلقوى :اسم مأخوذ من الوقاية ،وهو أن يتخذ اإلنسان ما يقيه من عذاب اهلل -تعاىل ،-واذلي ييق من عذاب اهلل هو فعل أوامر اهلل -عز
وجل ،-واجتناب نواهيه.
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فوائد احلديث:
 .1إشفاق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتأمله ىلع الفقراء واملحتاجني.
 .2من واجب أهل ادلثور واليسار أن يتفقدوا أصحاب احلاجة ،ويبادروا إىل دفع الِضر عنهم.
َّ
 .3احلث ىلع الصدقة واإلنفاق ولو اكن بيشء يسري؛ فإن الكثري يكون من القليل.
 .4حسن توجيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحكمته يف توثيق عرى األخوة واملحبة بني املسلمني ،ولفت انلظر إىل رضورة اتلعاون.
 .5أثر اإليمان باهلل -تعاىل -وايلوم اآلخر يف سلوك املسلم واملبادرة إىل فعل اخلري.
ُ .6رسعة استجابة املسلمني هلدي الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتسابقهم إىل فعل اخلريات.
 .7رسور انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لرسور الفقراء ،وسعيه جللب انلفع هلم ومساعدتهم.
 .8الرتغيب يف فعل السنن اليت تركت وهجرت.
 .9احلض ىلع أن يكون املسلم قدوة صاحلة يف اخلري والرب واإلحسان ،واتلحذير من أن يكون قدوة سيئة يف ابلاطل واملنكر.
 .10من سَع إىل خري اكن هل مثل أجر فاعله ،ومن سَع يف رش اكن عليه مثل إثم مرتكبه.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة  1428ـهرشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم
بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3506( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever bears witness that there is no god
but Allah, alone with no partner, and that
Muhammad is His slave and Messenger,
that ‘Isa (Jesus) is the slave and Messenger
of Allah, and His word which He
communicated to Maryam, and a spirit
from Him; and that Paradise is true and
Hell is true, Allah will certainly admit him
into Paradise, regardless of the deeds
which he has done.

من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك ِل وأن
 وأن عيىس عبد اهلل،حممدا عبده ورسوِل
ُ ورسوِل ولكمته ألقاها إىل مريم
،ور ُوح منه

 أدخله اهلل اجلنة ىلع ما،واجلنة حق وانلار حق
اكن من العمل

**

367. Hadith:

: احلديث.367

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

‘Ubaadah ibn as-Saamit, may Allah be pleased with
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "Whoever
bears witness that there is no god but Allah, alone with
no partner, and that Muhammad is His slave and
Messenger, that ‘Isa (Jesus) is the slave and
Messenger of Allah, and His word which He
communicated to Maryam, and a spirit from Him; and
that Paradise is true and Hell is true, Allah will certainly
admit him into Paradise, regardless of the deeds which
he has done".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith tells us that if a person utters the word of ُيربنا هذا احلديث أن من نطق بكلمة اتلوحيد
monotheism, grasps its meaning, and acts according to
it; and bears witness that Muhammad is a slave of Allah  وشهد بعبودية حممد،وعرف معناها وعمل بمقتضاها
and a Messenger from Him; and that ‘Isa (Jesus) is a  واعرتف بعبودية، ورساتله-صىل اهلل عليه وسلمslave of Allah and a Messenger from Him, and that he
، وأنه خلق بكلمة كن من مريم،عيىس ورساتله
was created by saying "Be," and through Maryam; and
that he declares Maryam innocent of the accusations  واعتقد بثبوت،وبرأ أمه مما نسبه إيلها ايلهود األعداء
leveled against her by the hostile Jews; and that he  ومات ىلع،اجلنة للمؤمنني وثبوت انلار للاكفرين
believes that the believers will enter Paradise and the
.ذلك دخل اجلنة ىلع ما اكن من العمل
disbelievers will enter Hell; and that dies in this state,
he will enter Paradise, no matter which deeds he has
performed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل:اتلصنيف
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
. متفق عليه:راوي احلديث
َ َُ
َّ اد َة بْن
-ريض اهلل عنه- الصا ِمت
 عب:اتلخريج
ِ
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ً
ً
ً
ُّ
ً
. تكلم بهذه اللكمة اعرفا ملعناها اعمال بمقتضاها ظاهرا وباطنا: • شهد أن ال هلإ إال اهلل
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• ال هلإ إال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.
ٌ ُّ
• وحده  :حال مؤكد لإلثبات.
• ال رشيك هل  :تأكيد للنيف.
ً
ً
• وأن حممدا  :أي وشهد أن حممدا.
• عبده  :مملوكه واعبده.

• ورسوهل  :مرسله بِّشيعته.

• وأن عيىس  :أي وشهد أن عيىس ابن مريم.
ً
• عبد اهلل ورسوهل  :خالفا ملا يعتقده انلصارى أنه اهلل أو ابن اهلل أو ثالث ثالثة.
ُ
َ
• لكمته  :أي أنه خلقه بكلم ٍة ويه قوهل( :كن).

• ألقاها إىل مريم  :أرسل بها جربيل إيلها فنفخ فيها من روحه املخلوقة بإذن اهلل عز وجل.
وروح  :أي أن عيىس عليه السالم ٌ
ٌ
روح من األرواح اليت خلقها اهلل تعاىل.
•
َ
ْ
ً
َ
ً
َ ً رُْ
َ َ َّ َ ُ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
مجيعا منه} [اجلاثية.]13 :
ات وما ِيف األر ِض ِ
• منه  :أي منه خلقا وإجيادا كقوهل تعاىل{ :وسخر لكم ما ِيف السماو ِ
• واجلنة حق وانلار حق  :أي شهد أن اجلنة وانلار اللتني أخرب اهلل عنهما يف كتابه ثابتتان ال شك فيهما.

• أدخله اهلل اجلنة  :جواب الِّشط السابق من قوهل :من شهد ...الخ.
ر ً
ر
• ىلع ما اكن من العمل  :حيتمل معنيني :األول :أدخله اهلل اجلنة وإن اكن مقرصا وهل ذنوب؛ ألن املوحد ال بد هل من دخول اجلنة .اثلاين :أدخله
اهلل اجلنة وتكون مزنتله فيها ىلع حسب عمله.

فوائد احلديث:
 .1أن الشهادتني هما أصل ادلين.
 .2فضل اتلوحيد وأن اهلل يكفر به اذلنوب.
 .3سعة فضل اهلل وإحسانه سبحانه وتعاىل.
 .4أن عقيدة اتلوحيد ختالف مجيع امللل الكفرية من ايلهود وانلصارى والوثنيني وادلهريني.
 .5ال تصح الشهادتان إال ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما.
 .6مجع اهلل ملحمد صىل اهلل عليه وسلم بني العبودية والرسالة ردا ىلع املفرطني واملفرطني.
ً
 .7وجوب جتنب اإلفراط واتلفريط يف حق األنبياء والصاحلني ،فال جنحد فضلهم وال نغلو فيهم فنرصف هلم شيئا من العبادة ،كما يفعل بعض
اجلهال والضالل.

 .8إثبات عبودية عيىس ورساتله ،وهذا رد ىلع انلصارى اذلين زعموا أنه ابن اهلل.

 .9أن عيىس خلق من مريم بكلمة كن من غري أب ،وهذا رد ىلع ايلهود اذلين قذفوا مريم بالزنا.
َّ
 .10أن عصاة املوحدين ال ُيدلون يف انلار.

 .11إثبات صفة الالكم هلل تعاىل.
 .12إثبات ابلعث.

 .13إثبات اجلنة وانلار.

املصادر واملراجع:

-امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1422 ،ه 2001 -م - .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،

اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م - .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

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

 .368احلديث:

Anyone causes harm to a Muslim will be
harmed by Allah, and anyone causes
hardship to a Muslim will be caused
hardship by Allah.
**

368. Hadith:

ً
َّ
ضار Abu Sirmah, may Allah be pleased with him, reported
عن أيب رصمة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َّ
شاق مسلما َّ
مسلما َّ
شق اهلل عليه».
ضاره اهلل ,ومن
upon him, said: "Anyone causes harm to a Muslim will
be harmed by Allah, and anyone causes hardship to a
Muslim will be caused hardship by Allah".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث ديلل ىلع حتريم اإليذاء وإدخال الِضر
واملشقة ىلع املسلم ،سواء اكن ذلك يف بدنه أو أهله

أو ماهل أو ودله ،وأن من أدخل الِضر واملشقة ىلع
املسلم فإن اهلل جيازيه من جنس عمله ،سواء اكن

هذا الِضر بتفويت مصلحة أو حبصول مِضة بوجه

من الوجوه ،ومن ذلك اتلدليس والغش يف

املعامالت ،وكتم العيوب ،واخلطبة ىلع خطبة أخيه.

Brief Explanation:
**

The Hadith confirms the prohibition of causing harm
and hardship to a Muslim, whether it is to the Muslim's
body, family, property, or children. It states that anyone
causes harm or hardship to a Muslim, Allah will repay
him/her in in the same way. Harm could be a loss of
benefit or inflicting damage of any sort. This, for
example, includes deception and cheating in
transactions, hiding defects, and proposing to a lady
whom another Muslim has already proposed to.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > أحاكم الوالء والرباء
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :أبو رصمة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُّ
ضار مسلما  :أدخل عليه املِضة يف ماهل أو نفسه أو عرضه.
•
ُّ
• ضاره اهلل  :أوقع به الِضر ،وجازاه من جنس ما فعل بأخيه.
ُّ
• شاق مسلما  :أوصل املشقة وأحلقها به من غري حق.
• ُّ
شق اهلل عليه  :أدخل عليه ما يشق عليه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم أذية املسلم ،بأي وجه من الوجوه.
 .2اجلزاء من جنس العمل.
 .3محاية اهلل لعباده املسلمني ،وأنه هو نفسه سبحانه يدافع عنهم.
املصادر واملراجع:
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ُّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك
مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
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ُ
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش:
دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1432 ،ه.

الرقم املوحد)5375( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever says on hearing the call to prayer:
'O Allah, Lord of this perfect call and the
prayer that is to be offered, grant
 امهلل رب هذه ادلعوة:من قال حني يسمع انلداء
Muhammad the Waseelah (the highest
 آت حممدا الوسيلة، والصَلة القائمة،اتلامة
position of Paradise) and the Fadeelah (the
degree of superiority), and resurrect him to
، وابعثه مقاما حممودا اذلي وعدته،والفضيلة
the praiseworthy station that You have
حلت ِل شفاعيت يوم القيامة
promised him,' He will definitely be
granted my intercession on the Day of
Judgment.
**

369. Hadith:

: احلديث.369

ً
 «من قال حني:مرفواع
-ريض اهلل عنه-عن جابر
ْ
 اللَّ ُهم ر:ي َ ْس َمع انلر َداء
َّ
َّ
َ
َّ رب هذه ادلعوة
 والصالة،اتلامة
َ َ
َ
َ
ً واب َعثْه َم َق
ْ ،والفضيلة
اما
الو ِسيلة
آت حممدا
ِ
ِ ،القائمة
ً
َ  حلَّت هل َش َف،وع ْدتَه
َ حممودا َّاذلي
.»اع ِيت يوم القيامة

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "Whoever says on hearing the call to prayer: 'O
Allah, Lord of this perfect call and the prayer that is to
be offered, grant Muhammad the Waseelah (the
highest position of Paradise) and the Fadeelah (the
degree of superiority), and resurrect him to the
praiseworthy station that You have promised him,' He
will definitely be granted my intercession on the Day of
Judgment”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Meaning of the Hadith: The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, says: "Whoever says on
hearing the call to prayer," i.e. whoever says this
reported supplication after the Muezzin finishes the
Adhan. This is supported by the Hadith narrated by
Muslim on the authority of ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al‘Aas, that he heard the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, say: "When you hear
the caller to prayer, say the same as he says, then send
prayers upon me, and ask Allah to grant me the
Waseelah…" Based on this, this supplication should be
said after one is done with repeating the words of
Adhan after the Muezzin. "This perfect call," i.e. the
Adhan or call to prayer, and it was named "call"
because it calls people to prayer. "Perfect" means it is
complete, since it comprises the creeds of faith, such
as the Oneness of Allah and belief in the Message of
Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon
him. The first part of Adhan is Takbeer, or proclaiming
that Allah is the Greatest. It also contains the two
testimonies of faith, which make up the first pillar of
Islam, then there is an actual invitation to prayer, then
it is concluded with Takbeer too. "The prayer that is to
be offered" has two meanings: 1) that which will be
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:-صىل اهلل عليه وسلم-  يقول انليب:معىن احلديث
"من قال حني ي َ ْس َمع انلر َداء" أي من قال هذه الصيغة

املأثورة من ادلاعء عند فراغ املؤذن من األذان

وانتهائه منه؛ ملا رواه مسلم من حديث عبداهلل بن
َ
َ عمرو بن العاص؛ أنَّه َس
صىل اهلل عليه- مع رسول اهلل
ر
َ
، فقولوا مثل ما يقول، "إذا سمعتم املؤذن: يقول-وسلم
َ ثم َسلُوا
َّ ،يلع
َّ
َّ ثم َصلُّوا
: وعليه،"..اهلل يل الوسيلة
َ
.فيكون ادلاعء بعد الفراغ من الرتديد بعد املؤذن
َ
َ
َّ
َّ "ادل ْع َوة
 ُسىم دعوة؛ ملا فيه من دعوة،اتلامة" األذان
 أي الاكملة؛ الشتماهلا ىلع: واتلامة،انلاس إىل الصالة

عقائد اإليمان من اتلوحيد واتلصديق بالرسالة
َ
 وفيه الشهادتان اللتان هما، فأوهل تكبري،املحمدية
َّ  ثم فيه،الركن األول من أراكن اإلسالم
ُّ
ادلعوة إىل
ً  ثم َختمه باتلكبري،الصالة
،" "والصالة القائمة.أيضا
ٌ َّ
 اليت لن ر.2 . اليت ستُقام.1 :وهلا معنيان
تغريها ِملة وال
ٌ
َ
ُ
.السموات واألرض
 ما دامت، فيه قائمة دائمة،نسخ
َ َ
َ
َ ،الغري
- فالو ِسيلة إىل اهلل
"الو ِسيلة" ما يتقرب بها إىل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
soon performed. 2) that which no religion or abrogation
will change, rather it is established and constant, as
long as the heavens and earth continue to exist.
"Waseelah" refers to "the means" i.e. what brings a
person closer to another. Here it is the means through
which a slave draws close to Allah, Exalted, i.e.
righteous deeds. The intended meaning of "Waseelah"
here is the high station in Paradise, as explicitly stated
in Sahih Muslim in the Hadith of ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn
al-‘Aas, may Allah be pleased with him, as he said:
"When you hear the caller to prayer, say…then ask
Allah to grant me the Waseelah, which is a rank in
Paradise not befitting for anyone except for one of
Allah's slaves, and I hope to be that slave." The
Fadeelah means a rank of superiority over all
creatures. So, the meaning is: Grant Muhammad
superiority over all of Your creation. "And resurrect him
to the praiseworthy station," i.e. on the Day of
Judgment, when mankind will be brought out from their
graves. It is a position that will be praised on the Day of
Judgment. "The praiseworthy station" refers to anything
of the aspects of honor that brings about praise. The
meaning here is the greatest intercession with Allah
concerning the settlement of judgment on the Day of
Resurrection, when the former and latter generations
will praise him. That is because on the Day of
Judgment, when the period of gathering becomes too
long, and the standing becomes too difficult for people,
they will go to Adam, peace be upon him, and ask him
to intercede with their Lord for them to get them out of
that situation. However, he will decline their request,
offering an excuse for that. Then they will go to Nuh,
peace be upon him, and he too will decline their
request, offering an excuse for that. The same will
occur with Ibrahim, Musa and ‘Isa, may Allah's perfect
peace and excellent blessings be upon them all. Then
they will go to Muhammad, may Allah's peace and
blessings be upon him, and he will say: "I am up to it,"
then he will prostrate himself (to Allah) and he will be
inspired with words of praise. Then it will be said to him:
"Raise your head, ask, and you will be granted." Then,
he will ask for the ability to intercede, and people's
hardship will be alleviated by the intercession of our
Prophet Muhammad, may Allah's peace and blessings
be upon him. "That You have promised him," i.e. Allah
has promised him the great intercession when He will
judge between the creatures. He, Exalted, says: {And
in some parts of the night offer the prayer with it (the
Qur'an), as an additional prayer for you. It may be that
your Lord will raise you to a station of praise and glory}
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َ
 واملراد بها. ما تقرب به َعبده إيله بعمل صالح-تعاىل
َْ
َّ
ً
مرصحا به يف
 كما جاء،المزنلة العايلة يف اجلنة
:هنا
صحيح مسلم من حديث عبداهلل بن عمرو بن

، (إذا سمعتم املؤذن:  وفيه-ريض اهلل عنهما- العاص
َ َ
ُ َ
َْ
َّ
زنلة يف اجلنة
ِ  ثم سلوا اهلل يل الو ِسيلة؛ فإنها م...فقولوا
َ
 وأرجو أن أكون أنا، ال تنبيغ إال ل ِعبد من عباد اهلل
ٌ َ
َ
، "والف ِضيلة" يه مرتبَة زائدة ىلع سائر اخللق.)هو
ْ َ
َ ر
ً
 "وابعثه مقاما. فضل حممدا ىلع سائر خل ِقك:واملعىن
 يوم القيامة حني يُبعث انلاس من:حممودا" يعين
ُ
ُ
واملقام
. فهو مقام حيمد عليه يوم القيامة،قبورهم
ر
َ ُ
 ي ْطل ُق ىلع لك ما جيلب احل َمد من أنواع:املحمود
ُ
َّ
ْ َ
ُ فاعة
َ الع
ظىم يف فصل
 الش: واملراد به هنا،الكرامات
َّ  حيث حيمده فيه،القضاء
 وذلك،األولون واآلخرون
َ بأن اخلالئق يوم القيامة إذا طال عليهم
،المحِّش
َ
 فإنهم يأتون إىل آدم فيسألونه أن،وش َّق عليهم الوقوف
، فيعتذر،يَشفع هلم عند ربهم؛ يلُخلصهم مما هم فيه
 وهكذا، فيعتذر-عليه السالم- ثم يأتون نوحا
عليهم أفضل الصالة وأتم- إبراهيم وموىس وعيىس

-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم يأتون حممدا،-التسليم

: ثم يقال هل، فيسجد ويلهم بمحامد،) (أنا هلا:فيقول
َ ،ارفع رأسك
ُ ، فيسأل الشفاعة،وسل تعط
ويفرج

.-صىل اهلل عليه وسلم- عنهم بشفاعة نبينا حممد
َّ
َّ
َ :وع ْدتَه" أي
َ "اذلي
ُ بالشفاعة
العظىم حني
وع َده
َّ
َ :-تعاىل-  قال،يَفصل اهلل بني اخلالئق
(و ِم َن الليْ ِل
َ
َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ً َ َ
ْ
ً ك َم َق
اما
فتَ َه َّجد بِ ِه نا ِفلة لك عىس أن يبعثك رب
ً َْ
 إذا جاءت يف: وعىس.] 79 :حم ُمودا) [ اإلرساء
َ
َ  "حلَّت هل َش َف.القرآن فيه واجبة
 ثبتت:اع ِيت" أي
َ
،-صىل اهلل عليه وسلم- ووجبت هل شفاعة انليب

 فيشفع، وأدركته يوم القيامة،واستحقها بداعئه هذا
َّ
َّ هل
بإدخال اجلنة بغري
-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ِ
َ ادل
َّ  أو برفع،حساب
 "يوم. أو انلجاة من انلار،رجات
، ملا يقوم فيها من األمور العظام:القيامة" ُسيم بذلك
ُ
ُ اليت منها
وقيام األشها ِد ىلع
،اخلالئق ِم ْن قبورهم
قيام
ِ
ُ
َّ وقيام
. وغري ذلك،انلاس يف املوقف
،العباد

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
[Surat-ul-Israa: 79] "He will definitely be granted my
intercession," i.e. the intercession of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, for that
person is confirmed and established, and he deserves
it because of making this invocation, and the
intercession will reach him on the Day of Judgment.
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, will intercede for him to be admitted into Paradise
without account, or to raise his rank therein, or to be
saved from the Fire.
"The Day of Judgment
(Qiyaamah)” is called as such due to the occurrence of
such grave matters therein, such as the resurrection of
all of the creatures from their graves, the standing of
witnesses against the slaves, mankind's standing in the
place of gathering, and so on.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1مِّشوعية هذا ادلاعء بعد الفراغ من الرتديد خلف املؤذن .وظاهر احلديث :ولو اكن األذان لغري دعوة انلاس إىل الصالة اكألذان األول يلوم

اجلمعة.
ُ
َ
 .2أن من لم يسمع انلرداء؛ فإنه ال يقول ادلاعء ،يعين :لو فرض أن اإلنسان استيقظ بعد إتمام املؤذنني أذانهم ،فال يِّشع أن يقول هذا ُّ
ادلاعء.
َّ
ُ
ر
َّ
ْ
رب "..وهذا كثري يف ُّ
السنة.
 .3يَنبيغ أن يُ َصدر اإلنسان داعءه ب ِمثل هذه اجلُملة" :اللهم
اتلامةَّ :
"رب هذه َّ
 .4أن األذان من َّ
ادلعوة َّ
ادلعوات َّ
اتلامة".
الربوبية إيله ،فقال" :اللُّهم َّ
رب هذه َّ
َ .5رشف األذان ،حيث أضاف انليب -صىل اهلل عليه وسلمُّ -
ادلعوة".
 .6اثلَّناء ىلع َّ
الصالة بأنها صالة قائمة ُمستقيمة؛ لقوهل" :والصالة القائمة".
ر ُ
 .7أن قول بعضهم" :آت سيدنا" بزيادة "سيدنا" بدعة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يعلمها أ َّمته ،بل قال" :آت حممدا".
 .8جواز ذكر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -باسمه عند اخلَرب ،كما يف قوهل -تعاىل( :-وما حممد إال رسول) ،وقوهل( :ما اكن حممد أبا أحد من
َ
رجالكم) ،أما عند ُمنَاداته فال يُدَع باسمه ،أي :عندما يدعو الصحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حياته ،فالواجب ان يقولوا :يا
رسول اهلل ،يا نيب اهلل ،وليس :يا حممد؛ لقول اهلل -تعاىل( :-ال جتعلوا داعء الرسول بينكم كداعء بعضكم بعضا) [انلور .]63:ىلع أحد
اتلفسريين يف هذه اآلية.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
 .9فضيلة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أعطي َ
الو ِسيلة والف ِضيلة.

 .10فضيلة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ حيث أمرنا أن ندعو اهلل -تعاىل -بهذا ُّ
ادلاعء اذلي البُد أن يُستجاب؛ ألنه لو اكن ال ي ُ ْستَجاب لاكن
ً
أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إيَّانا به َعبثا.
َّ
وسيلة اإلجابة ،فإن انلاس حىت فيما بينهم يقولون:
 .11اتلوسل إىل اهلل -تبارك وتعاىل -بصفاته؛ لقوهل" :اذلي وعدته" ،وال شك أن هذا الوصف من ِ
َ َ
يا فالن ،أعطين كذا وكذا؛ ألنك وعدتين من أجل تأكيد إجابة املطلوب.
َّ
َّ
 .12إثبات الشفاعة للرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لقوهل" :حلت هل شفاعيت يوم القيامة".
َّ
َ
 .13أن من قال هذا ُّ
ادلاعء َحلت هل شفاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم ال ِقيَامة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم
بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
األسدي ،مكة
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد،
نسخة اإللكرتونية .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنِّش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10635( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever cuts an amulet off a person, it is
as though he has freed a slave.

من قطع تميمة من إنسان اكن كعدل رقبة

 .370احلديث:

**

370. Hadith:

ً

عن سعيد بن جبري قال" :من قطع تَم َ
يمة من إنسان Sa`eed ibn Jubayr said: ''Whoever cuts an amulet off a
ِ
person, it is as if he freed a slave''.
َ ْ
اكن ك ِعد ِل رقبة".

درجة احلديث:
املعىن اإلمجايل:

ً
حكما لألبلاين عليه ،ويف
لم أجد

**

Hadith Grade:

إسناده راو ضعيف.

Brief Explanation:

ر
اإلخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه ىلع نفسه This Hadith tells that removing something from a
**

person who was wearing it to keep evil away from him
دلفع اآلفات فله من اثلواب مثل ثواب من أعتق رقبة merits the same reward of freeing someone from
من الرق؛ ألن هذا اإلنسان صار بتعليق اتلمائم slavery. Indeed, the person who wears an amulet
ً
َّ becomes enslaved to the devil. So removing the amulet
مستعبدا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه ِرق
from him is like freeing him from enslavement to the
الشيطان.
devil.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ ُ ُُ
َُّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
يد األلو ِهيَُّ ِة
اعه >> تو ِح
اتلصنيف :عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة.
اتلخريج :سعيد بن جبري -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• كعدل رقبة  :أي اكن هل مثل ثواب من أعتق رقبة.
• قطع  :أزال.

• تميمة  :مفرد تمائم ،واملراد ما يعلق ىلع اإلنسان من خرز وحنوه التقاء العني.

فوائد احلديث:
 .1فضل قطع اتلمائم؛ ألن ذلك من إزالة املنكر وختليص انلاس من الِّشك.
ً
 .2حتريم تعليق اتلمائم مطلقا ولو اكنت من القرآن.
 .3فضل إنكار املنكر.
 .4فضل إعتاق الرقبة.
املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت،
انلارش :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األوىل1409 ،

الرقم املوحد)6766( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Whoever believes in Allah and the Last
Day, let him honor his guest with his due
reward." They said: "O Messenger of Allah,
what is his due reward?" He said: "A day
and a night (of excellent accommodation),
and hospitality is for three days, and
whatever is beyond that is charity offered
to him".

من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه
: قال، وما جائزته؟ يا رسول اهلل:جائزته قالوا

 فما اكن وراء، والضيافة ثَلثة أيام،يومه ويللته
ذلك فهو صدقة عليه

**

371. Hadith:

: احلديث.371

ُ
ُ
- عن أيب رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع عن انليب
ُ َ ْ َ
هلل
ِ  «من اكن يؤ ِمن بِا: أنه قال-صىل اهلل عليه وسلم
ْ َْ
َ
َ
َ
 وما: قالوا،»اآلخ ِر فليُك ِرم َضيفه َجائِ َزته
َِوايلَوم
ِ
َ َ ُ َ
َُ ر
ُ
 والضيَافة،وم ُه ويللتُ ُه
 «ي: قال،َجائِ َزت ُه؟ يَا رسول اهلل
َ ٌَ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ
 ويف.»اء ذلك ف ُه َو َص َدقة َعليه
 فما اكن ور، ٍثالثة أيام
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ
ْ َّ َ
ُ»يؤث َمه
ِ  «ال:رواية
ِ حيل لِمس ِل ٍم أن ي ِقيم ِعند أ ِخي ِه حىت
َ ََ
َ يم ع
ُ «يق:يف يُ ْؤث َم ُه؟ قال
ُنده
ُ
 وك، يَا َرسول اهلل:قالوا
ِ ِ
ِ
َ
ُهل ي
ُ َ وال َيش َء
.»قري ِه ب ِه
ِ

Abu Shurayh Khuwaylid ibn ‘Amr Al-Khuzaa‘i reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Whoever believes in Allah and the Last
Day, let him honor his guest with his due reward." They
said: "O Messenger of Allah, what is his due reward?"
He said: "A day and a night (of excellent
accommodation), and hospitality is for three days, and
whatever is beyond that is charity offered to him." In
another version: "It is not lawful for a guest to stay (for
long) at the home of his brother to the point that he
causes him to sin." They said: "O Messenger of Allah,
how does he cause him to sin?" He said: "He overstays
with him till he has nothing to serve to him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Hadith of Abu Shurayh Al-Khuzaa‘i, may Allah be
pleased with him, highlights the principle of honoring
and serving the guest. He reported that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
"Whoever believes in Allah and the Last Day, let him
honor his guest," and this is meant to encourage and
urge honoring the guest, and it means that honoring the
guest is a sign of belief in Allah and the Last Day and
perfect faith in Allah and the Last Day. Some of the
ways one can honor guests: meeting him with a
cheerful face, saying good words to him, and offering
him food for three days. On the first day, he should be
generous to him as much as he can, and on the
remaining days he serves him from what he can afford
without going beyond what is normal, so that he does
not burden the guest or himself. After the three days, it
is considered charity. If he wishes to (continue) he may,
and if not he may desist. Regarding his statement: "Let
him honor his guest with his due reward for a day and
a night, and hospitality is three days," the scholars said
that 'reward' means giving much care to the guest for a
day and a night, and present to him as much kindness
and goodness as he can. As for the second and third
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**

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

 يف األول، واإلطعام ثالثة أيام، وطيب الالكم،الوجه

 وابلايق بما حِضه من غري،بمقدوره وميسوره

 وبعد اثلالثة، وئلال يثقل عليه وىلع نفسه،تكلف
: وأما قوهل. إن شاء فعل وإال فال،يُعد من الصدقات
"فليكرم ضيفه جائزته يوما ويللة والضيافة ثالثة
 االهتمام بالضيف:أيام" قال العلماء يف معىن اجلائزة
، وإحتافه بما يمكن من بر وخري،يف ايلوم والليلة

وأما يف ايلوم اثلاين واثلالث فيطعمه ما تيرس وال يزيد

 وأما ما اكن بعد اثلالثة فهو صدقة،ىلع اعدته

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك .ويف رواية مسلم days, he feeds him what is available with him, and he
does not exceed what is customary. What is beyond
"وال حيل هل أن يقيم عنده حىت يؤثمه" معناه :ال حيل three days is charity and favor. If he wishes he may do
للضيف أن يقيم عنده بعد اثلالث حىت يوقعه يف so and if he wishes he may desist. In the version of
Muslim: "And it is not lawful for him to stay at his home
اإلثم؛ ألنه قد يغتابه لطول مقامه ،أو يعرض هل بما
to the point that he causes him to sin," meaning, it is not
يؤذيه ،أو يظن به ماال جيوز ،وهذا لكه حممول ىلع ما permissible for the guest to stay at the host’s home
إذا أقام بعد اثلالث من غري استداعء من املضيفmore than three days until he causes him to fall into sin, .
as he may backbite him for overstaying, or say indirect
ومما ينبيغ أن يعلم أن إكرام الضيف ُيتلف حبسب speech that may offense him, or have unlawful
أحوال الضيف ،فمن انلاس من هو من أرشاف القوم suspicions of him. All this applies in case the guest
stays beyond three days without an invitation from the
ووجهاء القوم ،فيكرم بما يليق به ،ومن انلاس من
host. The standard of honoring the guest differs
هو من متوسط احلال فيكرم بما يليق به ،ومنهم من depending on the condition of the guest; a noble person
should be honored with what is befitting for him, a
هو دون ذلك.
middle-class person should be honored with what is
befitting for him, and there are others who are below
that.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الِّشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه بروايتيه.
ُ
ُ
اتلخريج :أبو رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع العدوي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ َْ َ ْ َ
ت بِ ُمؤ ِم ٍن نلَا}[ ،يوسف. ]17 :ويف الِّشع :إقرار القلب املستلزم للقول
• يُؤ ِمن  :اإليمان يف اللغة :اتلصديق اجلازم ،قال اهلل -تعاىل{ :-وما أن
والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
َُ
• َجائِ َزته  :عطيتَه ومنحته.
َ
قري ِه به  :يضيرفه ويكرمه.
•ي ِ
ر ُ
• يُؤث َمه  :يوقعه يف اإلثم.

فوائد احلديث:
 .1وجوب إكرام الضيف.
 .2يستحب للضيف اتلخفيف يف الزيارة.
 .3الضيافة ثالثة أيام من حقوق األخوة ،والزيادة ىلع ذلك صدقة و وزيادة فضل.
 .4املطلوب من ُ
المضيف أن يُبالغ يف إكرام ضيفه يف ايلوم األول ويللته ،وأما يف بايق ايلومني فيأيت بما تيرس.
ً
 .5يكره للمسلم أن يزنل ضيفا عند أخيه وهو يعلم أنه فقري ليس عنده ما يُضيفه حىت ال يوقعه يف اإلثم ،اكلغيبة هل والوقيعة فيه ،أو يقرتض
املال من أجل ضيافته.

 .6اتلنفري من أكل أموال الصدقات؛ ألنها أوساخ انلاس.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .فتح رب الربية
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بتلخيص احلموية ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3042( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever suppresses his rage while being
able to vent it, Allah, may He be Glorified
and Exalted, will call him before the entire
creation on the Day of Judgement so that
he can choose whomever of the houris he
wishes to have.

من كظم غيظا ،وهو قادر ىلع أن ينفذه ،داعه
اهلل سبحانه وتعاىل ىلع رؤوس اخلَلئق يوم
القيامة حَّت خيريه من احلور العني ما شاء

 .372احلديث:

**

372. Hadith:

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

درجة احلديث :حسن لغريه.

Mu`aadh ibn Anas, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever suppresses his
rage while being able to vent it, Allah, may He be
Glorified and Exalted, will call him before the entire
creation on the Day of Judgement so that he can
choose whomever of the houris he wishes to have”.
Hasan/Sound by virtue of
Hadith Grade:
corroborating evidence.

املعىن اإلمجايل:

َ
يف احلديث أن اإلنسان إذا غ ِضب من شخص وهو

قادر ىلع أن يفتك به ،ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه
اهلل ،وصرب ىلع ما حصل هل من أسباب الغيظ فله هذا

اثلواب العظيم ،وهو أنه يدَع ىلع رؤوس اخلالئق
َّ
وُيري من أي نساء اجلنة احلسناوات
يوم القيامة

Brief Explanation:
**

One shall collect a great reward if he were to suppress
his anger when capable of unleashing it, especially
when he opts for patience against temptations of anger
for the sake of Allah. The reward is being summoned
on the Day of Judgement in front of everyone to choose
from the most beautiful women of Paradise whomever
he desires.

شاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن أنس اجلهين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

النساء يف اجلنة.

فوائد احلديث:

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

 .3علو ماكنة الاكظمني الغيظ يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

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 للنِّش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط،14
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مؤسسة الرسالة1407 ،ه .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود
حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف – الرياض.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر وآخرون ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.

الرقم املوحد)3287( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ً
من ليق اهلل ال يرشك به شيئا دخل اجلنة ،ومن
ً
لقيه يرشك به شيئا دخل انلار

 .373احلديث:

Whoever meets Allah without associating
partners with Him will enter Paradise, and
whoever meets Him while associating
partners with Him will enter Hell.
**

373. Hadith:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن رسول Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him,
َ َ
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
"م ْن ل ِ َ
يق اهلل ال
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
peace and blessings be upon him, said: "Whoever
َ
ُْ
َّ
َ َ ُ
ِّشك به شيئا دخل اجلنة ،ومن ل ِقيه يِّشك به شيئا meets Allah without associating partners with Him will
ي ِ
َ
enter Paradise, and whoever meets Him while
دخل انلار".
associating partners with Him will enter Hell".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, informs us that the one who dies without having
أن من مات ال يِّشك مع اهلل غريه ال يف الربوبية وال associated others with Allah, in terms of his lordship,
يف األلوهية وال يف األسماء والصفات دخل اجلنة ،وإن worship, or his names and attributes, will enter
Paradise. But the one who dies while having associated
مات مِّشاك باهلل -عز وجل -فإن مآهل إىل انلار.
others with Him will enter Hellfire.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الِّشك
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• من ليق اهلل  :من مات.

ً

• ال يِّشك به  :لم يتخذ معه رشيكا يف اإلهلية وال يف الربوبية.
ً
ً
ً
ً
• شيئا  :أي رشاك قليال أو كثريا.

فوائد احلديث:
 .1من مات ىلع اتلوحيد ال ُيدل يف انلار ومآهل اجلنة.
 .2من مات ىلع الِّشك وجبت هل انلار.
 .3قرب اجلنة وانلار من العبد وأنه ليس بينه وبينهما إال املوت.
 .4وجوب اخلوف من الِّشك؛ ألن انلجاة من انلار مِّشوطة بالسالمة من الِّشك.
 .5أنه ليس العربة بكرثة العمل ،وإنما العربة بالسالمة من الِّشك.
 .6بيان معىن ال هلإ إال اهلل وأنه ترك الِّشك وإفراد اهلل بالعبادة.
 .7فضيلة من َس ِلم من الِّشك.
 .8إثبات اجلنة وانلار.
 .9العربة يف األعمال خبواتيمها.
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املصادر واملراجع:
-امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م - .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،

اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م - .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.

الرقم املوحد)3418( :
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ُ
ْ ُ
من ي ير يد اهلل به خريا ي يصب مينه

If Allah wills good for someone, He makes
him suffer an affliction.
**

374. Hadith:

: احلديث.374

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
reported: “The Prophet, may Allah's peace and ْ ُ
 «من يُ ِر ِد اهلل به خريا ي ِصب:-صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, said: ‘If Allah wills good for
.»ِمنه
someone, He makes him suffer an affliction”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ً إذا أراد اهلل بعباده
Meaning of the Hadith: If Allah wants good for His خريا ابتالهم يف أنفسهم وأمواهلم
servants, He subjects them to tests regarding their
ً
bodies (with health, sickness, etc.), their money, and وأوالدهم؛ يلكون ذلك سببا يف تكفري ذنوبهم ورفعة
their children, so these tests can be the reasons their  وإذا تأمل العاقل عواقب ابلالء وجد أن،يف درجاتهم
sins are expiated and their degrees (in Paradise)
ٌ ذلك
 وإنما اخلريية يف ادلنيا؛،خري يف ادلنيا ويف اآلخرة
raised. There is no doubt that these tests are good for
them in this world and in the Hereafter. Afflictions are ملا فيه من اللجوء إىل اهلل تعاىل بادلاعء واتلِضع
ً
good for the servants in their worldly life, because when  وأما مآال فلما فيه من تكفري،وإظهار احلاجة
they are afflicted, a servant resorts to Allah and turns to ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ
السيئات ورفع
Him by invoking Him, supplicating to Him, and showing  (ونلبل ْو َنكم: قال تعاىل.ادلرجات
ُْ َ
ْ َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ ب
his need to Him. As for the good in the Hereafter, it is ال
ِ يش ٍء ِمن اخلو ِف واجل
ِ وع ونق ٍص ِمن األمو
ِ
through affliction that the servant's sins are expiated
َُْْ َ
ََر
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
 سورة ابلقرة.)ِّش الصابِ ِرين
ِ واألنف ِس واثلمر
ِ ات وب
and his degree (in Paradise) is raised. Allah, the
Almighty, says: {And We will surely test you with  "ولكن هذا:-رمحه اهلل-  قال الشيخ ابن عثيمني.55
something of fear and hunger and a loss of wealth and احلديث املطلق مقيد باألحاديث األخرى اليت تدل
lives and fruits, but give good tidings to the patient}
ً
[Surat-ul-Baqarah: 155] Shaykh Ibn `Uthaymeen, may ، من يرد اهلل به خريا فيصرب وحيتسب:ىلع أن املراد
Allah have mercy upon him, said: “The general  أما إذا لم يصرب فإنه قد،فيصيب اهلل منه حىت يبلوه
indication of the Hadith in hand is restricted by other
يصاب
Hadiths, which denote that the intended meaning is:  ولم يرد،اإلنسان بباليا كثرية وليس فيه خري
ً
‘Whoever Allah wants good for (by afflicting him with  ومع، فالكفار يصابون بمصائب كثرية،اهلل به خريا
hardship), who then shows patience and hopes for
 وهؤالء،هذا يبقون ىلع كفرهم حىت يموتوا عليه
Allah's reward, this affliction is as a test him. But if he
ً بال شك لم يرد بهم
".خريا
does not practice patience, he may be afflicted with
many adversities and calamities in which there is no
good, and Allah does not intend good for him by this.’
The disbelievers are afflicted with many calamities and
hardships, and they still hold to their disbelief until they
die. They are definitely the ones whom Allah does not
will good for. However, the meaning intended here is
that the one for whom Allah wants good, He afflicts him
with tests. If he bears the affliction with patience, it is
something good for him..."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يُص ْ
ب ِمنه  :يبتليه اهلل -تعاىل -باملصائب يلثيبه عليها.
ِ

فوائد احلديث:

 .1أن املؤمن َّ
معرض ألنواع من ابلالء ،سواء اكن يف ادلين أو املال.

ً
 .2البشارة العظيمة للمسلم؛ ألن لك مسلم ال ُيلو عن كونه متأذيا.

 .3االبتالء قد يكون أمارة حب اهلل لعبده ،حىت يرفع درجته ،ويعَل مرتبته ،ويكفر خطيئته.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4204( :
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Iraq will withhold its dirham and qafeez
(measurement), Ash-Sham (The Levant )
will withhold its mudd (measurement) and
dinar, and Egypt will withhold its irdabb
(measurement) and dinar, and you will
return to where you started from; you will
return to where you started from; you will
return to where you started from.

 ومنعت الشأم،منعت العراق درهمها وقفزيها

، ومنعت مرص إردبها ودينارها،مديها ودينارها

، وعدتم من حيث بدأتم،وعدتم من حيث بدأتم
وعدتم من حيث بدأتم

**

375. Hadith:

: احلديث.375

 قال رسول اهلل: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
 « َمنعت العراق ِد ْره ِمها:-صىل اهلل عليه وسلمر
ْ
 ومنعت مرص، ومنعت الشام ُمديها ودينارها،وقِفزيها
َ
ُ ،وعدتم من حيث بَ َدأتُم
ُ ،إردبَّها ودينارها
وعدتم من
ِ
َ
ُ ،حيث بدأتم
وعدتم من حيث بدأتم» ش ِهد ىلع ذلك
.حلم أيب هريرة ودمه

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: “Iraq will withhold its
dirham and qafeez (measurement), Ash-Sham (The
Levant ) will withhold its mudd (measurement) and
dinar, and Egypt will withhold its irdabb (measurement)
and dinar, and you will return to where you started from;
you will return to where you started from; you will return
to where you started from." The flesh and blood of Abu
Hurayrah bear witness to that.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, tells us that the Muslims will conquer Iraq, AshSham (The Levant ), and Egypt and will impose on
them what is calculated in weights and measures to be
given to the Muslims. However, this will be withheld at
the end of time, either because the disbelievers in these
lands will breach their covenants and will not pay their
due taxes or because the foreign disbelievers will take
over these lands and prevent the Muslims from
receiving their money. And the Muslims will become
weak, poor, and strangers, just as they were in the early
days of Islam.

 أن املسلمني سوف-صىل اهلل عليه وسلم- ُيرب انليب
 وسيوضع عليها يشء،يفتحون العراق والشام ومرص
 وسيُمنع،مقدر باملاكييل واألوزان يؤدونه للمسلمني
 إما ألن الكفار اذلين يف هذه:ذلك يف آخر الزمان
ابلالد سينقضون العهد وال يدفعون األموال املقررة

، وإما الستيالء كفار العجم ىلع هذه ابلالد،عليهم
 ويصبح،فيمنعون وصول هذه األموال إىل املسلمني
 كما اكنوا يف،املسلمون حينئذ ضعفاء فقراء غرباء

.بداية اإلسالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

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

:فوائد احلديث
. بأنه لن يأيت مال للمسلمني من هذه ابلالد يف آخر الزمان، فيه إخبار.1
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 .2فيه بشارة للصحابة -ريض اهلل عنهم -بفتح العراق والشام ومرص.

 .3احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخرب عن أشياء فوقعت كما أخرب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4فيه أن اإلسالم سيعود غريبا يف آخر الزمان ،كما بدأ غريبًا يف أوهل.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .كشف املشلك من حديث
الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.

الرقم املوحد)11217( :
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ْ
َ َْْ
َ ْ
منهم َم ْن تَأ ُخ ُذهُ انلى ُ
ار إىل كعبي يه ،ومنهم من
ْ ُ َ ْ َْ ُ ُ
َْ ُ ُ
ُ ْ ََْ
ُ
ُ
تأخذه إىل ركبتي يه ،ومينهم من تأخذه إىل
َ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ُ ْ
حج َزت ي يه ،ومنهم من تأخذهُ إىل ت ْرق َوت ي يه

 .376احلديث:

Among them are those whom the fire will
reach up to their ankles, others up to their
knees, others up to their waists, and others
up to their collarbones.
**

376. Hadith:

عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه :-أن نيب اهلل Samurah ibn Jundub, may Allah be pleased with him, -
ْ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
انل ُ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :منهم َم ْن تَأ ُخ ُذ ُه َّ
إىل
ار
blessings be upon him, said: "Among them are those
ْ
ُ ََْْ
َ َْْ
ُْ َ ْ
َ ْ َ ُ ُُ
كعبي ِه ،ومنهم من تأخذه إىل ركبتي ِه ،و ِمنهم من whom the fire will reach up to their ankles, others up to
َ ُ
َْ ُ ُ
َْ ُ ُ
ْ
their knees, others up to their waists, and others up to
تأخذ ُه إىل ُحج َزتِ ِه ،ومنهم َم ْن تأخذ ُه إىل ت ْرق َوتِ ِه».
their collarbones".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يفيد اخلوف من يوم القيامة ومن عذاب
انلار ،حيث َّ
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من
انلاس يوم القيامة من تبلغ انلار منهم إىل كعبيه وإىل
ركبتيه وإىل حجزته ،ومنهم من تبلغه إىل عنقه،

فانلاس متفاوتون يف العذاب حبسب أعماهلم يف

ادلنيا نسأل اهلل العافية.

Brief Explanation:
**

This Hadith highlights fear of the Day of Judgment and
of the torment of Hellfire. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, clarified that there
are people on the Day of Judgment who will be taken
by fire up to their ankles, others up to their knees,
others up to their waists, and others up to their necks.
People will vary in terms of punishment according to
their deeds in the worldly life.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ
اتلخريجَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• منهم  :أي :من أهل انلار.

• كعبيه  :الكعب :هو العظم ابلارز عند مفصل الساق مع القدم.

• ركبتيه  :الركبة :موصل أسفل الفخذ بأىلع الساق.
ْ
ْ
• ُحج َزتِ ِه  :احلُج َزة :معقد اإلزار حتت الرسة.
َّ ْ ُ
َ ُ
الرتق َوة :العظم اذلي عند ثغرة انلحر ،ولإلنسان ترقوتان يف جانيب انلحر.
• ت ْرق َوتِ ِه :

فوائد احلديث:
 .1اتلخويف من انلار ،والوعيد الشديد ملن يعمل بعمل أهلها.
 .2تفاوت أهل انلار يف العذاب.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نِّش :دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع ،دمشق ،بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار
الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .املعجم الوسيط ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت
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 ثم صليت، فصليت معه،نزل جربيل فأمين

Jibreel came down and led me in prayer,
and I prayed with him, then I prayed with
him, then I prayed with him, then I prayed
with him, then I prayed with him.

 ثم صليت، ثم صليت معه، ثم صليت معه،معه
معه

**

377. Hadith:

: احلديث.377

َّ
َّ
َ
Ibn Shihaab reported that ‘Umar ibn ‘Abd-ul-‘Azeez العرص
عن ابن ِشهاب أن ُعمر بن عبد العزيز أخ َر
َّ
َ
once delayed the ‘Asr prayer a little. ‘Urwah said to him: َ
َّ َ
أما إن جربيل قد نزل فصىل إمام
: فقال هل ُعروة،شيئًا
"Verily, Jibreel (Gabriel) came down and led the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, in prayer." ‘Umar said: "Watch what you
are saying ‘Urwah!" He said: "I heard Basheer ibn Abi
Mas‘ood say: 'I heard Abu Mas‘ood say: ‘I heard the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, say: 'Jibreel came down and led me in
prayer, and I prayed with him, then I prayed with him,
then I prayed with him, then I prayed with him, then I
prayed with him.' And he counted off five prayers on his
fingers"'’.

ْ
ُ  فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
اعلم
:عمر
ُ
ُ
سمعت ب َ ِشري بن أيب مسعود
:ما تقول يا ُعروة قال
ُ
ُ
- سمعت رسول اهلل
:سمعت أبا مسعود يقول
:يقول
ُ
ََ
َّ
، «نزل جربيل فأمين: يقول-صىل اهلل عليه وسلم
ُ َّ ثم َصل،يت معه
ُ َّ ثم َصل،يت معه
ُ َّفصل
 ثم،يت معه
ُ يت معه» حيس
ُ َّ ثم َصل،يت معه
ُ ََّصل
َ ب بأصابعه
مخس
ِ
ِ
َ َ
.وات
ٍ صل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Jibreel (Gabriel), peace be upon him, used to descend صىل اهلل-  يزنل ىلع انليب-عليه السالم- اكن جربيل
with revelation upon the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him. He used to come in  واكن يأتيه ىلع صور وهيئات, بالويح-عليه وسلم
different forms and guises. In this Hadith, he  ويف هذا احلديث نزل وأمه يف الصلوات,خمتلفة
descended and led him in the five daily prayers in order
 والقصة اليت ورد يف سياقها,اخلمس يلبني هل أوقاتها
to show him their designated time. The story wherein
َّ
ُ
the Hadith was reported reads as follows: ‘Umar ibn  أن عمر بن عبد العزيز أخر صالة العرص:احلديث
ً
ً عن وقتها
ُ  فأنكر عليه،قليال
Abdul ‘Azeez delayed the ‘Asr prayer a bit after its time. ،عروة بن الزبري
شيئا
‘Urwah showed his disapproval of such delay. He told
َّ
َ
ً
him that Jibreel came down and led the Prophet, may صىل- وأخربه أن جربيل نزل فصىل إماما برسول اهلل
َّ
Allah's peace and blessings be upon him, in prayer.  وأمر عروة،فتعجب عمر من ذلك
،-اهلل عليه وسلم
‘Umar was surprised to hear that and instructed ‘Urwah
أن يتأمل فيما يقول ويتثبت وال يقول ما ال ديلل هل
to think carefully of what he was saying and to make
َ
sure not to say anything without proof. ‘Urwah told him  فأخربه عروة أنه سمع ب ِشري بن أيب مسعود ُيرب,عليه
that he heard Basheer ibn Abi Mas‘ood, who heard Abu صىل اهلل- عن أيب مسعود ابلدري أنه سمع رسول اهلل
Mas‘ood al-Badri, who heard the Messenger of Allah,
ً
may Allah's peace and blessings be upon him, say that -  ُيرب أن جربيل نزل فصىل إماما به-عليه وسلم
Jibreel came down and led him in prayer in every single  يف وقت لك صالة من-صىل اهلل عليه وسلم
prayer of the five daily prayers. He added that he heard
this Hadith and thus learned how to pray, as well as the  وأنه سمع هذا احلديث فعرف,الصلوات اخلمس
prayer's designated times, as well as its essential
.كيفية الصالة وأوقاتها وأراكنها
elements.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ َ َ ُ َ
َ ََ ُ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> ِصفات
ِ >>  عقيدة:اتلصنيف
ِاإليمان ب
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه- أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َّ
• َّ
صىل يب ً
إماما.
أمين :
ً
ً
• اعلم  :أمر من العلم أي تأمل وتذكر ,وكن حافظا ضابطا هل.

فوائد احلديث:
 .1اكن جربيل -عليه السالم -يزنل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالويح ,واكن يأتيه ىلع صور وهيئات خمتلفة ,ومن ذلك أنه اكن يأتيه ىلع
ُ
وذكر يف هذا احلديث أنه نزل َّ
وأمه يف الصلوات اخلمس يلبني هل أوقاتها.
صورة البِّش,

 .2بيان أوقات الصالة ,وأنه ال جيوز تأخريها عن وقتها ,وفضيلة املبادرة بالصالة يف أول الوقت.
 .3جواز صالة ُ
المعلم باملتعلم.

ُ
أقرب إىل القبول.
 .4جواز دخول العلماء ىلع األمراء وقول احلق عندهم ،وإنكار فعلهم مما ُيالف السنة ،ومالطفتهم ىف اإلنكار؛ ألنه
 .5وجوب الرجوع إىل السنة عند اتلنازع.
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
 .6إتقان علماء السلف وضبطهم ألحوال انليب -صىل اَّلل علي ِه وسلم -وسنته.

 .7احتياط السلف يف الرواية عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ئلال يقع الراوي يف حمذور الكذب ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ولو
باخلطأ.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم،

حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت- .إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد
امللك القسطالين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة  1323 ،ـه-فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن يلع
بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع ,دار املعرفة  -بريوت ,1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ,قام بإخراجه وصححه
وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب- .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية،
1392ه- .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء
للطباعة والنِّش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري،
انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade
throwing stones and said: “It does not kill
the quarry (animal) or harm the enemy,
instead it can gouge out an eye or break a
tooth”.

 عن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
 وال ينكأ، إنه ال يقتل الصيد: وقال،اخلذف
 ويكرس السن، وإنه يفقأ العني،العدو

**

378. Hadith:

: احلديث.378

َ َ
 نىه: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن مغفل
ْ
: وقال، عن اخلَذف-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َّ
َ ُ وإنَّ ُه َي ْف َقأ،الع ُد َّو
َ ُ كأ
َ ْ الع
،ني
 وال ين،« ِإنه ال يقتل الصيد
ًِ
َ
َ
كرس ر
ُ ِ وي
 أن ق ِريبا البن مغفل: ويف رواية.»الس َن
َ َ َ
صىل اهلل عليه-  إن رسول اهلل: وقال،خذف فنَ َهاه
َ َ َّ
ً
ْ
ُ ال تَص
»يد َصيدا
 « ِإنها: وقال، نىه عن اخلَذ ِف-وسلم
ِ
ُُ ر
َّ
 ثم، أ َحدثك أن رسول اهلل نىه عنه: فقال،ثم اعد
ً َ َ ُ َر
ُ َ َ
.ُعدت خت ِذف! ال أكل ُمك أبَدا

`Abdullaah ibn Mughaffal, may Allah be pleased with
him, reported: " The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, forbade throwing
stones and said: ‘It does not kill the quarry (animal) or
harm the enemy, instead it can gouge out an eye or
break a tooth.’" Another narration reads: "A relative of
Ibn Mughaffal threw a stone (using the index finger and
the thumb), so he forbade him saying: 'The Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
forbade throwing stones and said: "It does not hunt a
quarry."' Then he did it again, so he (Ibn Mughaffal)
said: ‘I tell you that the Messenger of Allah forbade that
and you do it again! I shall never talk to you again"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`Abdullaah ibn Mughaffal, may Allah be pleased with
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade throwing stones and
said: "It does not kill the quarry" - another narration
reads: "It does not hunt the game" - "or harm the
enemy, instead it can gouge out an eye or break a
tooth." Scholars said that the prohibited “throwing”,
which is intended in this Hadith, is the kind of throwing
where one places a pebble between the right index
finger and the left index finger or between the index
finger and thumb, then placing the pebble on the thumb
and flicking it with the index finger or placing it on the
index finger and flicking it with the thumb. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, forbade
this and justified it by saying that it can gouge out an
eye or break a tooth if it hits someone and it cannot
catch the quarry, because it is not strong enough, and
it cannot ward off the enemy, because the enemy is
repulsed by arrows, not by small pebbles. Then one of
his relatives came out and started throwing pebbles, so
he prohibited him from doing so and told him that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
forbade that. Then he saw him doing that again, so he
said, "I told you that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade throwing stones, and
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 بأن انليب-مغفل ـريض اهلل عنهما
أخرب عبد اهلل بن
ٍ

 (إنه: وقال، نىه عن احلذف-صىل اهلل عليه وسلمً
ً
 (ال يصيد صيدا) (وال ينكأ:ال يقتل صيدا) ويف لفظ
ً
 قال: واحلذف.) وإنما يفقأ العني ويكرس،عدوا
 معناه أن يضع اإلنسان حصاة بني السبابة:العلماء

،ايلمىن والسبابة اليرسى أو بني السبابة واإلبهام

 أو يضع،فيضع ىلع اإلبهام حصاة يدفعها بالسبابة

-  وقد نىه عنه انليب.ىلع السبابة ويدفعها باإلبهام
َّ
َّ
 وعلل ذلك بأنه يفقأ العني-صىل اهلل عليه وسلم

 (وال يصيد الصيد)؛ ألنه،ويكرس السن إذا أصابه

ليس هل نفوذ (وال ينكأ العدو) يعين ال يدفع العدو؛

.ألن العدو إنما ينكأ بالسهام ال بهذه احلصاة الصغرية
ً
 فنهاه عن اخلذف وأخربه،ثم إن قريبا هل خرج ُيذف

 ثم، نىه عن اخلذف-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
 (أخربتك أن انليب: فقال هل،إنه رآه مرة ثانية ُيذف

 فجعلت، نىه عن اخلذف-صىل اهلل عليه وسلم-

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً

ختذف!! ال أكلمك أبدا) فهجره؛ ألنه خالف نيه "you are still doing it! I shall never speak to you again.
So he disassociated from him because he did
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
something that contradicted a prohibition of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > اهلجر ورشوطه
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن ُم َغ َّفل ُ
الم َز ر
ين -ريض اهلل عنهما-
ِ
ِ
ِ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
ُ .1حرمة اخلذف؛ ألنه ال فائدة منه ،وربما ترتب عليه رضر باآلخرين.
ُ
لحق الِضر باملسلمني ولو ظنا ويدخل يف ذلك اللهو اذلي فيه أذى وليس فيه منفعة.
 .2اإلسالم ينىه عن لك فعل ال فائدة فيه ،أو ي ِ
 .3جواز هجران أصحاب املعايص حىت َ
يدعوها.
 .4جيوز هجر أهل ابلدع ً
أبدا.
 .5دين اهلل أحب إىل املؤمن من نفسه ووادله وودله وأقاربه وأحبائه وانلاس أمجعني.
 .6عظم تعظيم السلف الصالح التباع السنة.
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 للنِّش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407ه.

الرقم املوحد)3080( :
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This is the one at whose death the Throne
shook; the gates of heaven were opened for
him; and seventy thousand angles attended
his funeral. He was squeezed once then was
released.

 وفتحت ِل أبواب،هذا اذلي حترك ِل العرش
ً
 لقد، وشهده سبعون ألفا من املَلئكة،السماء
 ثم فرج عنه،ضم ضمة

**

379. Hadith:

: احلديث.379

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them, -  عن رسول اهلل،-ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
َّ  «هذا اذلي: قال-صىل اهلل عليه وسلم
حتر َك هل
peace and blessings be upon him, said: "This is the one
ً
ُ
َ َ
ْ َ ُ
ُ
at whose death the Throne shook; the gates of heaven  وش ِهده سبعون ألفا،ِ وف ِتحت هل أبواب السماء،العرش
ً َ
ُ
were opened for him; and seventy thousand angles
.» ثم ف رر َج عنه، لقد ُض َّم ض َّمة،من املالئكة
attended his funeral. He was squeezed once then was
released".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  يف هذا احلديث ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- أثىن انليب
him, praised in this Hadith the venerated Companion
Sa`d ibn Mu`aadh, may Allah be pleased with him. The  اذلي-ريض اهلل عنه- الصحايب اجلليل سعد بن معاذ
ُ
ً
Throne of the Most Merciful (Allah) was shaken out of  وفتحت هل أبواب،اهزت هل عرش الرمحن فرحا بقدومه
pleasure for Sa`d's advent to heaven. The gates of ً
 وتزيينا،السماء؛ إلنزال الرمحة ونزول املالئكة
heaven were opened for him in order for Allah's mercy
to descend and the angels to go down. They were لقدومه وطلوع روحه؛ ألن حمل أرواح املؤمنني اجلنة
opened to adorn themselves in reception of his soul,  كما أن من فضائل هذا،ويه فوق السماء السابعة
because the destination of the believers' souls is
Paradise above the seventh heaven. Another virtue of الصحايب اجلليل أن جنازته قد حِضها سبعون ألف
َ
َّ  ثم.تعظيما هل
ً
this Companion is that his funeral was attended by  مع ما-صىل اهلل عليه وسلم- بني
َمل ٍك
seventy thousand angels as a way of showing great
ذكره من فضل سعد بن معاذ وماكنته العظيمة عند
veneration to him. Yet, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, mentioned that in spite of  وهذه، ثم فرج اهلل عنه،اهلل أن القرب قد ضمه ضمة
those great virtues and prestigious status of Sa`d ibn  ولو جنا منها أحد نلجا,الضمة ال أحد ينجو منها أحد
Mu`aadh, the grave squeezed him, but then Allah
.-صىل اهلل عليه وسلم- منها سعد كما قال انليب
released him. Thus, no one will ever escape the
squeeze of the grave. If anyone were to escape it,
Mu`aadth would have been that one, as mentioned by
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ََ ُ َ ْ َ
َ ََ ُ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> أعمال
ِ >>  عقيدة:اتلصنيف
ِاإليمان ب
. رواه النسايئ:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. سنن النسايئ:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ
. حِض جنازته: • ش ِهده

:فوائد احلديث

ً  وأنه حترك، اإليمان بالعرش.1
.فرحا بروح سعد بن معاذ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
َّ
اَّلل -تعاىل ،-حيث إنه ُّ
حترك العرش ملوته ،وأن السماء فتحت لقدومه ،وأنه شيعه سبعون
 .2بيان عظم مرتبة سعد بن معاذ -ريض اَّلل عنه -عند
ألفا من املالئكة.

 .3إثبات ضمة القرب ،وضغطته.

املصادر واملراجع:

-السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نِّش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م- .

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم- .رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنِّش  -دار آل بروم للنِّش واتلوزيع ,الطبعة األوىل- .1424 -1416 ,حاشية السندي ىلع
بن آدم بن موىس اإلثيويب
سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ,حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ,الطبعة:
اثلانية1986 – 1406 ،م.

الرقم املوحد)10559( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ َْ ُ ْ
ى
ربيل يق َرأ عليك السَلم
هذا ي
ج ي

This is Jibreel (Gabriel), giving you
greetings of peace.
**

380. Hadith:

: احلديث.380

 قال يل رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُ َْ ُ ْ
ربيل يق َرأ عليك
ِ  «هذا ِج:-صىل اهلل عليه وسلمَّ
 وعليه السالم ورمحة اهلل: قلت:السالم» قالت

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, once said to her: "O ‘A’ishah, this is Jibreel
(Gabriel), giving you greetings of peace." She said:
"And on him be the peace, mercy, and blessings of
Allah.” [Narrated by Al-Bukhari and Muslim] Some
narrations in Sahih Al-Bukhari and Sahih Muslim
included the words: "and blessings", while others did
not include them. The addition made by trustworthy
narrators is accepted.

: وهكذا وقع يف بعض روايات الصحيحني.وبراكته

. وزيادة اثلقة مقبولة،«وبراكته» ويف بعضها حبذفها

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, informs us that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, told her: "O ‘A’isha, here is Jibril (Gabriel) giving
you greetings of peace;" meaning: he is greeting you
with the greeting of Islam. So she said: "And on him be
the peace, mercy, and blessings of Allah." Hence, she
returned the greeting with a greeting better than it, in
compliance with the divine command: {And when you
are greeted with a greeting, greet in return with one
better than it or [at least] return it [in a like manner].}
[Surat-un-Nisaa: 86] It is a Sunnah (part of the
teachings of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, that if someone conveyed
greetings of peace from one person to another, that the
latter answers saying: "And on him be the peace,
mercy, and blessings of Allah." This is the apparent
indication of the above Hadith by ‘A’ishah, may Allah be
pleased with her. If the person says: "On you and on
him be peace" or "On him and on you be the peace,
mercy, and blessings of Allah," then that is also good
because the one who relays greetings of peace is doing
a righteous deed, therefore you should reward him by
supplicating Allah to give him peace, mercy, and
blessings. Are you obliged to relay the greetings if
someone says: "Send my greetings of peace to suchand-such"? Scholars elaborated on this matter saying
if you verbally commit yourself to do that, then it
becomes an obligation on you, because Allah says:
{Indeed, Allah commands you to render trusts to whom
they are due} [Surat-un-Nisaa: 58]
However, if
someone says: "Send my greetings of peace to so-andso," and you remain silent or you said, for instance: "I
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**

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- ختربنا اعئشة

 "يا اعئشة هذا جربيل يقرأ: قال هلا-عليه وسلم
:عليك السالم" ويف رواية "يقرئك السالم" أي

: فقالت. وحيييك بتحية اإلسالم،يهديك السالم

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

 "عليك: وإن قال.-ريض اهلل عنها- حديث اعئشة
وعليه السالم أو عليه وعليك السالم ورمحة اهلل

وبراكته" فحسن؛ ألن هذا اذلي نقل السالم حمسن

 ولكن هل جيب عليك أن تنقل.فتاكفئه بادلاعء هل
َّ  سلرم يل ىلع فالن أو ال جيب؟:الوصية إذا قال
فصل
 إن الزتمت هل بذلك وجب:العلماء ذلك فقالوا

 (إن اهلل يأمركم أن: يقول-تعاىل- عليك؛ ألن اهلل
] وأنت اآلن58 : [ النساء،)تؤدوا األمانات إىل أهلها

 سلم يل ىلع فالن وسكت أو:حتملت هذا أما إذا قال
ً
قلت هل مثال إذا تذكرت أو ما أشبه ذلك فهذا ال يلزم

 وقد الزتمت هل أن تسلم عليه إذ،إال إذا ذكرت
ً  لكن األحسن أال يكلف اإلنسان،ذكرت
أحدا
 سلم يل ىلع:بهذا؛ ألنه ربما يشق عليه ولكن يقول
 أما أن حيمله فإن هذا ال، هذا طيب،من سأل عين

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ينفع؛ ألنه قد يستيح منك فيقول نعم أنقل سالمك will if I remember," or something similar, then in this
case you are not obliged to relay the greetings except
ثم ينىس أو تطول املدة أو ما أشبه ذلك.
if you remember to do so. Nevertheless, it is better that
a person does not burden another with this task as it
might be difficult for him. He should, rather, say: "Send
my greetings of peace to whoever asks about me." This
is a good thing to do, whereas burdening him with this
task is not appropriate because he might feel
"embarrassed and say: "Yes, I will send your greetings,
but then he might forget, or a long time might elapse
before he fulfills this task.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الربكة  :انلماء والزيادة والسعادة.

فوائد احلديث:
 .1إثبات وجود املالئكة وأنهم أصناف متعددة ملكفون بأعمال خمتلفة فمنهم خزنة اجلنة ،ومنهم خزنة انلار ،ومنهم احلفظة ،ومنهم جربيل
األمني سفري اهلل إىل أنبيائه.

 .2بيان فضل اعئشة -ريض اهلل عنها -وماكنتها ،وعلو مزنتلها.

 .3تسليم املالئكة ىلع انلاس.

 .4مِّشوعية تبليغ السالم من الغائب ووجوب الرد عليه.

 .5جواز سالم الرجل األجنيب ىلع املرأة عند أمن الريبة ،وزاد ابلخاري يف روايته :أنها قالت :ترى ما ال نرى يا رسول اهلل.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف ٌ
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنِّش ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د.ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار
بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نِّش.
ابليان ،اعم النِّش1410 :ه.

الرقم املوحد)4224( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Do you find any difficulty in seeing the sun
at noon when there are no clouds?" They
said: "No." He again said: "Do you find any
difficulty in seeing the moon during the
fourteenth night when there are no
clouds"?

،هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية

 فهل تضارون: قال. ال:ليست يف سحابة؟ قالوا
 ليس يف سحابة؟،يف رؤية القمر يللة ابلدر

**

381. Hadith:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that they (the Companions) asked Allah's Messenger:
"Will we see our Lord on the Day of Judgment?" He
said: "Do you find any difficulty in seeing the sun at
noon when there are no clouds?" They said: "No." He
again said: "Do you find any difficulty in seeing the
moon during the fourteenth night when there are no
clouds?" They said: "No." Thereupon, he said: "By the
One in Whose Hand my life is! You will not face any
difficulty in seeing your Lord, only as much as you find
difficulty in seeing one of them (the sun and moon).
Then Allah will meet a slave (on the Day of Judgment)
and say: 'O so-and-so, did I not honor you and give you
authority and provide you with a spouse and subdue for
you horses and camels and afford you an opportunity
to rule over your subjects?' He will say: 'Yes.' Allah will
say to him: 'Did you not think that you would meet Me?'
And he will say: 'No.' Thereupon, He (Allah) will say:
'Well, We forget you as you had forgotten Me.' Then the
second person will be brought to meet Allah, and He
will say: 'O so-and-so, did I not honor you and give you
authority and provide you with a spouse and subdue for
you horses and camels and afford you an opportunity
to rule over your subjects?' He will say: 'Yes, my Lord.'
And He will say: 'Did you not think that you would be
meeting Me?' And he will say: 'No.' And then He will
say: 'Well, I forget you today as you had forgotten Me.'
Then the third one will be brought, and He will say to
him as He said before. And he (the third person) will
say: 'O my Lord, I believed in You, Your Book, and
Your Messenger, and I observed the prayer and fasted
and gave charity.' He will speak in good terms like this
as he will be able to do so. And He will say: 'Then stay
in your place.' It will be said to him: 'Now We will send
forth our witnesses to you.' The man will think 'who will
bear witness against me?' Then his mouth will be
sealed, and his thighs, flesh, and bones will be told to
speak. So they will give account of his deeds. This will
be done so that he should not be able to make any
excuse for himself. That is the hypocrite, who will incur
Allah's displeasure".
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: احلديث.381

 يا رسول: قالوا: قال,-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َّ اهلل هل نَرى
ُّ ُ «هل ت:ربنا يوم القيامة؟ قال
ضارون يف
َّ
: ليست يف سحابة؟» قالوا،رؤية الشمس يف الظ ِهرية
ُّ ُ «فهل ت: قال،ال
،ضارون يف رؤية القمر يللة ابلدر

 " فواذلي نفيس بيده: قال، ال:ليس يف سحابة؟» قالوا
ُّ ُ إال كما ت،ضارون يف رؤية ربكم
ُّ ُال ت
ضارون يف رؤية
ْ
ََ ُ
 أي فل ألم: فيقول، فيَلىق العبد: قال،أحدهما
ُ
ُ ر
ْ ُ
ْ ْ ُ
 وأ َسخر لك اخليل، وأ َز روجك، وأ َس رودك،أك ِرمك
َ َ ََ
َ
: فيقول: قال، بىل: وت ْر َبع؟ فيقول، وأذ ْرك ت ْرأس،واإلبل
َ
 فإين أنساك: فيقول، ال:اليق؟ فيقول
أفظننت أنك ُم
ِ
ََ ُ ْ
َ
أي فل ألم
: ثم يلىق اثلاين فيقول،كما ن ِسيتَين
ُ
ُ ر
ْ ُ
ْ ْ ُ
 وأ َسخر لك اخليل، وأ َز روجك، وأ َس رودك،أك ِرمك
أي ر
ْ ، بىل: وتَ ْر َبع؟ فيقول، وأَ َذ ْرك تَ ْرأَس،واإلبل
رب
ُ
َ
 فإين: فيقول، ال:اليق؟ فيقول
ِ  أفظننت أنك م:فيقول
َ أنساك كما نَس
 فيقول هل مثل، ثم يلىق اثلالث،يتين
ِ
ر
ُ
، وبرسلك، وبكتابك، يا رب آمنت بك: فيقول،ذلك
َّ
ُ وتصد
ُ
ُ
ُ ،قت
،ويثين خبري ما استطاع
،وصمت
،وصليت
ً
َ
شاهدنا
 اآلن نبعث: ثم يقال هل: قال، هاهنا إذا:فيقول
َّ
َّ  َمن ذا اذلي يَشهد:ويتفكر يف نفسه
يلع؟
،عليك
َ
َ ُ
،انطيق
ِ : ويقال لف ِخذه وحلمه وعظامه،فيختم ىلع فيه
ْ
ْ
 وذلك يلُع ِذ َر من،فخذه وحلمه وعظامه بعمله
ِ فِ ِتن ِطق
. وذلك املنافق وذلك اذلي يسخط اهلل عليه،نفسه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Some of the Companions, may Allah be pleased with
them, asked the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him: "Will we see our Lord on
the Day of Judgement?" He, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Do you find any difficulty
in seeing the sun at noon when there are no clouds?"
In other words: do you crowd with each other to the
extent that you might harm one another in order to see
the sun when it is high in the horizon and spreading its
light all over the world, with no clouds screening it from
you? They answered in the negative. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, again asked:
"Do you have any difficulty in seeing the full moon when
there are no clouds?" That is: do you crowd or struggle
with one another in a way that might cause you harm in
your attempt to see a full moon that is clearly seen in
the sky without any cloud screening it? They said: "No."
The Prophet, may Allah's peace and blessings said: "By
Allah, in Whose Hand my life is, You will not face any
difficulty in seeing your Lord, only as much as you find
difficulty in seeing one of them (the sun and moon)."
This means that they will see their Lord so clearly and
evidently that it involves no argument or doubt; that
none would disagree or belie the other, just as no one
argues over seeing the sun or the moon. The similitude
made here applies to the unquestionable clarity of
sighting Allah, not to the manner in which it takes place
or the nature of the One Whom is seen. Indeed, He, the
Exalted, is far above being likened to creatures. Then
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informed about one of the events of the Day of
Judgment. That is, one of Allah's servant will stand
before Him, the Exalted, and He will remind him of the
favors that He bestowed upon him, one after the other:
like favoring him; making him a chief among his people;
granting him a wife from his own kind and allowing him
to enjoy her; fostering love, compassion, affection, and
intimacy between the both of them; subjugating horses
and camels to him; and making him the chief of his
people, who is entitled to a quarter of the war booty,
while in the pre-Islamic time, kings would take the
whole booty to themselves. The servant will affirm all of
these favors. The Lord will ask him: "Did not you know
that you were going to meet Me?" The servant will say:
"No," and Allah will say: "So I will forget you as you had
forgotten Me." In other words, Allah will exclude him
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 يا رسول اهلل! هل نرى ربنا يوم:قال بعض الصحابة

 «هل:-صىل اهلل عليه وسلم- القيامة؟ فقال هلم
َّ
ُّ ُت
 ليست يف،ضارون يف رؤية الشمس يف الظ ِهرية
 هل حيصل لكم تزاحم وتنازع يتِضر:سحابة؟» أي
به بعضكم من بعض ألجل رؤية الشمس يف وقت
 ال،ارتفاعها وظهورها وانتشار ضوئها يف العالم لكه

 «فهل: قال. ال:يوجد سحاب حيجبها عنكم؟ فقالوا
ُّ ُت
» ليس يف سحابة؟،ضارون يف رؤية القمر يللة ابلدر
 هل حيصل لكم تزاحم وتنازع يتِضر به:أي
بعضكم من بعض ألجل رؤية القمر يللة اكتماهل

 ال يوجد سحاب حيجبه عنكم؟،وظهوره يف السماء
ُّ ُ «فواذلي نفيس بيده ال ت: قال، ال:قالوا
ضارون يف
ُّ ُ إال كما ت،رؤية ربكم
:ضارون يف رؤية أحدهما» أي

، ال تقبل مراء وال مرية،تكون رؤيته جلية بينة
َ
 كما ال،حىت ُيالف فيها بعضكم بعضا ويكذبه
، وال ينازع فيها،يشك يف رؤية الشمس والقمر

فالتشبيه إنما وقع يف الرؤية باعتبار جالئها
، ال يف سائر كيفياتها،وظهورها; حبيث ال يُرتاب فيها
َّ -سبحانه- وال يف املريئ; فإنه
مزنه عن مشابهة
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم أخرب انليب.املخلوقات

-  وهو أن الرب،عن مشهد من مشاهد ايلوم اآلخر
ً  يلىق-سبحانه
 فيقرره بنعمه فيقول،عبدا من عباده
ً  يا فالن ألم أُفضلك وأجعلك:هل
،سيدا يف قومك
َّ
ً وأعطك
ُ
وجعلت
،زوجا من جنسك ومكنتك منها
ُ
َُر
 وأذلل لك،بينك وبينها مودة ورمحة ومؤانسة وألفة

 تأخذ ربع، وأجعلك رئيسا ىلع قومك،اخليل واإلبل

.الغنيمة; واكن ملوك اجلاهلية يأخذونه ألنفسهم
 أفعلمت: فيقول الرب.فيُقر العبد بهذه انلعم لكها
:-تعاىل-  فيقول اهلل. ال:أنك سوف تالقيين؟ فيقول

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

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
عبدا ثانيا ،فذكر انليب -صىل from His mercy just as he abandoned His obedience
اخلدل) .ثم يلىق الرب
during his life. The word 'forget' here means to leave
اهلل عليه وسلم -فيه مثل ما ذكر يف األول من سؤال something knowingly and deliberately. This is
اهلل تعاىل هل وجوابه .ثم يلىق اثلالث فيقول هل مثل explained by Allah's saying: {Indeed, We have
[accordingly] forgotten you. And taste the punishment
ذلك ،فيقول :يا رب آمنت بك ،وبكتابك وبرسلك،
of eternity.} [Surat-ul-Ahqaaf: 14] Once again, Allah will
ُ
وصليت وصمت ،وتصدقت ،ويمدح نفسه بكل ما meet another servant, and a similar conversation will
ً
إذا» أي :إذا أثنيت ىلع take place. Furthermore, Allah will meet a third servant,
يستطيع ،فيقول الرب« :هاهنا
who will say to Him: "I affirmed my faith in You, Your
ً
نفسك بما أثنيت إذا فقف هنا; يك نريك أعمالك Book, and in Your Messenger, and I observed the
بإقامة الشاهد عليها ،ثم يقال هل :اآلن نأيت بشاهد prayer and fasted and gave charity, and he will praise
himself as much as he can. Thereupon, Allah Almighty
عليك ،ويتفكر العبد يف نفسه :من هذا اذلي يشهد
will say to Him: "Hence, (as you have praised yourself
َّ
يلع؟! فيختم اهلل ىلع فمه ويقال لفخذه وحلمه in such a way) remain in your place so that we bring our
وعظامه :انطيق ،فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعملهwitnesses to your deeds." The servant will think of who ،
that witness would be. Thereafter, Allah will make a
«وذلك يلعذر من نفسه» أي :إنطاق أعضائه لزييل seal on his mouth, and his thighs, flesh, and bones will
اهلل عذره ِمن ِقبل نفسه بكرثة ذنوبه وشهادة be ordered to speak. They will tell all about his deeds,
which will render his excuses unacceptable, due to his
أعضائه عليه; حبيث لم يبق هل عذر يتمسك به ،وهذا numerous sins and the testimony of his own limbs
against himself. This third servant is the hypocrite,
العبد اثلالث هو املنافق ،اذلي غضب اهلل عليه.
whom Allah is angry with.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر َ ُ َ ُ
الصفات ِاإلل ِهيَُّة >> الرؤية
اتلصنيف :عقيدة >>
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.
معاين املفردات:

• تُ ُّ
ضارون  :حيصل لكم تزاحم وتنازع يتِضر به بعضكم من بعض.
َّ
• الظهرية  :نصف انلهار.
ُ
• فل  :فالن.
• أُ َس رو ْدك  :أجعلك ً
سيدا.
ُ ر َُر
• أ َسخر  :أذلل.

• أذرك  :أتركك.
ً
• ترأس  :تصري رئيسا.
َ
• ت ْر َبع  :تأخذ رباعهم وهو ربع الغنيمة ،واكن ملوك اجلاهلية يأخذونه ألنفسهم.
• يُثين  :يمدح.
• فيه  :فمه.

• يسخط  :يغضب.

فوائد احلديث:
 .1إثبات رؤية املؤمنني لربهم يوم القيامة.
 .2إثبات الالكم هلل -عز وجل ،-وعقيدة أهل السنة واجلماعة أن اهلل يتلكم بكالم حقييق مىت شاء ,كيف شاء ،بما شاء ,حبرف وصوت ،ال يماثل
أصوات املخلوقني ,وأنه يكلم عباده يوم القيامة.

 .3إثبات صفة النسيان هلل -تعاىل ،-بمعىن الرتك ىلع وجه املقابلة ملن نسوه ،ونسيان اهلل معناه ترك الرمحة واهلداية واتلوفيق عن علم منه -
سبحانه -وعمد ،وتركه -سبحانه -لليشء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته اتلابعة حلكمته ,وانلصوص يف ثبوت الرتك وغريه من أفعاهل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املتعلقة بمشيئته كثرية معلومة ،ويه دالة ىلع كمال قدرته وسلطانه ,وقيام هذه األفعال به -سبحانه -ال يماثل قيامها باملخلوقني ،وإن شاركه يف
أصل املعىن ،كما هو مذهب أهل السنة.
 .4أن ُ
اهلل يُنطق أعضاء اإلنسان يوم القيامة لتشهد عليه ,وهو -سبحانه -ىلع لك يشء قدير.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :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 ،لعَل بن سلطان
املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .رشح العقيدة الواسطية ,حممد بن صالح بن حممد العثيمني,
خرج أحاديثه واعتىن به :سعد بن فواز الصميل ,دار ابن اجلوزي للنِّش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :السادسة 1421 ،ه- .إكمال املعلم
بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع،
مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م- .تفسري الطربي = جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ,حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلمَل ،أبو
جعفر الطربي ,حتقيق :ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ,دار هجر ,الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م- .جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ
حممد بن صالح العثيمني ,مجع وترتيب  :فهد بن نارص بن إبراهيم السليمان ,دار الوطن  -دار الرثيا ,الطبعة  :األخرية  1413 -ه.

الرقم املوحد)10413( :
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"Ruined are the extremists!" He said it
thrice.

هلك املتنطعون -قاهلا ثَلثا-

 .382احلديث:

**

382. Hadith:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ُ َ
المتَن ُّ ِطعون -
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :هلك
blessings be upon him, said: "Ruined are the
قاهلا ثالثا."-
extremists!." He said it thrice.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُّ
ُّ
ُّ
اتلعمق يف
يوضح انليب َ -صىل اَّلل عليه وسلم -أن
ً
األشياء والغلو فيها يكون سببا للهالك ،ومراده -
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -انليه عن ذلك ،ومن ذلك
صىل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, points out that delving deeply into certain matters
and exceeding their proper bounds cause man's ruin.
That is why he, may Allah's peace and blessings be
upon him, has forbidden this attitude. An example of
إجهاد انلفس يف العبادة حىت تنفر وتنقطع ،ومن ذلك
that is when a man burdens himself with enormous acts
ُّ
اتلنطع يف الالكم واتلقعر فيه ،وأعظم صور اتلنطع of worship till he becomes averse to the worship and
ُ
ج ْرما ،وأواله باتلحذير منه :الغلو يف تعظيم gives it up altogether. Another example is pretension in
speech and using pompous words. The gravest type of
ر
الصاحلني إىل احلد اذلي يفيض إىل الِّشك.
extremism and the worthiest of being warned against is
exceeding the proper bounds in venerating the
righteous people in a way that leads to polytheism.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• املتنطعون  :املتعمقون يف اليشء من الكمٍ وعباد ٍة وغريها.
ً
• ثالثا  :أي :قال هذه اللكمة ثالث مرات مبالغة يف اإلبالغ واتلعليم.
• هلك  :خاب وخرس.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اجتناب اتلنطع يف لك يشء؛ ال سيما يف العبادات وتقدير الصاحلني.
َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم-.
 .2شدة حرصه ىلع جناة أمته ،واجتهاده يف اإلبالغ -صىل
 .3حتريم اتلنطع يف األمور لكها.
 .4استحباب تأكيد األمر اهلام.
 .5احلث ىلع االعتدال يف لك يشء.
 .6سماحة اإلسالم ويرسه.
املصادر واملراجع:
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للقراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .امللخص يف رشح
كتاب اتلوحيد ،للفوزان ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3420( :
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Allah has appointed an angel in charge of
the womb, and the angel says: O Lord, (it
ََى
ً
is) a sperm drop! O Lord, (it is now ) a clot!  أي، أي رب نطفة: فيقول،وَّك اهلل بالرحم ملاك
O Lord, (it is now) a piece of flesh. Then,
 فإذا أراد اهلل أن، أي رب مضغة،رب علقة
when Allah wills to complete its creation,
the angel asks: O Lord, (will it be) a male or  أشيق، أذكر أم أنىث، أي رب: قال،يقيض خلقها
female? Wretched (an evil doer) or blessed
 فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب كذلك،أم سعيد
(doer of good)? How much will his
provisions be? How long will he live? All
يف بطن أمه
that is written while the fetus is still in his
mother's womb.
**

383. Hadith:

: احلديث.383

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

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Allah has appointed an
angel in charge of the womb, and the angel says: 'O
Lord, (it is) a sperm drop! O Lord, (it is now ) a clot! O
Lord, (it is now) a piece of flesh.' Then, when Allah wills
to complete its creation, the angel asks: 'O Lord, (will it
be) a male or female? Wretched (an evil doer) or
blessed (doer of good)? How much will his provisions
be? How long will he live?' All that is written while the
fetus is still in his mother's womb".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, says, "Allah has appointed an angel in charge of
the womb", i.e. Allah the Almighty has assigned an
angel to be in charge of the womb, which is the place
where a child is created inside his mother. "And the
angel says: 'O Lord, (it is) a sperm drop!", i.e. O Lord,
this is a sperm drop, which is the man's semen. The
same applies to the next statement: "O Lord, (it is now
) a clot!", i.e. O Lord, this is a clot; which is thick blood
stuck together. Then he says, "O Lord, (it is now) a
piece of flesh", i.e. O Lord, this is a piece of flesh. It was
explained in another narration that each of these
development stages in the womb takes forty days.
Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Then, when Allah wills to complete its
creation", i.e. the small piece of flesh because it is the
last stage of development, and completing its creation
is by blowing the soul into it after 120 days, as
mentioned in another narration. Then the angel says:
"O Lord, (will it be) a male or female?", i.e. so I can write
it down. "Wretched or blessed?", i.e. is it a wretched
one from the inhabitants of Hellfire, then I will write it
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-تعاىل-  «إن اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم- يقول انليب
َ
ُّ
ً
 جعل ملاك من-تعاىل-  إن اهلل:وَّك بالرحم ملاك» أي
ً املالئكة
 وهو املاكن اذلي ينشأ فيه،قائما بأمر الرحم
ُّ  «أي: فيقول،الودل يف بطن أمه
 يا رب:رب نطفة» أي
 ومثله ما بعده من، وانلطفة يه ماء الرجل،هذه نطفة
ُّ  «أي:قوهل
: يا رب هذه علقة والعلقة:رب علقة» أي
ُّ  «أي: ثم يقول،يه ادلم الغليظ
 يا:رب مضغة» أي
 وقد بُ رني يف، قطعة من حلم: واملضغة،رب هذه مضغة

رواية أخرى أن مدة لك واحد من هذه األطوار
ً أربعني
 «فإذا:-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم قال،يوما
أراد اهلل أن يقيض خلقها» أي املضغة ألنها آخر
 واملراد بالقضاء إمضاء خلقها وذلك بنفخ،األطوار

الروح فيها كما بينته رواية أخرى وذلك بعد مائة
ً وعِّشين
 «أي رب أذكر أم أنَث» أي: قال امللك،يوما
»يارب هل هو ذكر فأكتبه أم أنَث؟ «أشيق أم سعيد

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أي :أهو شيق من أهل انلار فأكتبه ،أو سعيد من أهل down, or a happy one from the inhabitants of Paradise
then I will write it down. "How much will his provisions
اجلنة فأكتبه كذلك؟ «فما الرزق» أي :قليل أو كثريbe?", i.e. will it be little or abundant? "How long will he ،
وما مقداره؟ «فما األجل»أي :فما عمره؟ طويل أم live?", i.e. will he have a long or short life? "All that is
written while the fetus is still in his mother's womb", i.e.
قصري؟ «فيكتب كذلك يف بطن أمه» أي :فيكتب ما
the angel will write down everything mentioned just as
ذكر كما أمره اهلل به حال كون الودل يف بطن أمه.
Allah orders him, while the fetus is still in its mother's
womb.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

َّ
 .1قد علم اهلل أحوال خلقه قبل أن ُيلقهم ،ووقت آجاهلم ،وأرزاقهم ،وسبق علمه فيهم بالسعادة ،أو الشقاء ،وهذا مذهب أئمة أهل السنة.
 .2يف هذا احلديث رد لقول القدرية واعتقادهم أن العبد ُيلق أفعاهل لكها من الطااعت واملعايص.
 .3بيان أطوار خلق اإلنسان يف بطن ر
أمه.
َ َّ
َّ
موَّك باألرحام.
 .4أن من املالئكة َمن هو
ر
َّ
 .5اإليمان بالقدر ،وأنه سبق يف لك ما هو اكئن.
َّ
أن َمن ُكتب ًّ
شقيا ال يُعلم حاهل يف ادلنيا ،وكذا عكسه.
.6

 .7أن األمور املسؤول عنها يف احلديث من علم الغيب اذلي ال يعلمه أحد من اخللق حىت املالئكة؛ وذللك يسأل امللك يف لك مرحلة :أي رب،
كذا أو كذا؟

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نِّش :مكتبة
الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين
حممد إسحاق َّ
األمري الصنعاين ،املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م .تاج العروس من
جواهر القاموس ،للزبيدي ،نِّش :دار اهلداية .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب رمحهما اهلل ،لعبد املحسن بن
محد العباد ابلدر ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية -الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.

الرقم املوحد)6328( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ُ َ ْ َ ُ َ ِّ
َ َْ ُ َُى
 إين أل ْرجو أن تكونوا،واذلي نفس حمم ٍد بيي يده ي
َْ َ ْ
َُ ُ َْ َ ََى َ َ َ ْ َى
اجلنة ال يدخلها إال
ن يصف أه يل اجلن ية وذل يك أن
َْ
َ ْ ُ
 وما أنتم يف أهل الرشك إال،نفس مسليمة

By the One in Whose Hand Muhammad's
soul is, I hope that you would be one-half of
the inhabitants of Paradise; for none shall
enter Paradise except a Muslim soul, and
you, compared to the polytheists, are no
more than a white hair on the skin of a
black ox.

اكلشعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسود

**

384. Hadith:

: احلديث.384

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

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported:
"There were about forty of us with the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, in
a tent when he said: 'Would it please you to be onefourth of the inhabitants of Paradise?' We said: 'Yes.'
He said: 'Would it please you to be one-third of the
inhabitants of Paradise?' We said: 'Yes.' Thereupon he
said: 'By the One in Whose Hand Muhammad's soul is,
I hope that you would be one-half of the inhabitants of
Paradise; for none shall enter Paradise except a
Muslim soul, and you, compared to the polytheists, are
no more than a white hair on the skin of a black ox, or
a black hair on the skin of a red ox" '.

: «أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟» قلنا:فقال
» «أترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة؟: قال،نعم

 إين ألرجو، «واذلي نفس حممد بيده: قال، نعم:قلنا
أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذلك أن اجلنة ال

 وما أنتم يف أهل الِّشك إال،يدخلها إال نفس مسلمة
 أو اكلشعرة،اكلشعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسود

.»السوداء يف جدل اثلور األمحر

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  مع أصحابه يف-صىل اهلل عليه وسلم- جلس انليب
him, was sitting with about forty men of his Companions
in a small tent. He asked them: Would you like to be -  فسأهلم، واكنوا قرابة أربعني رجال،خيمة صغرية
one-fourth the inhabitants of Paradise? They replied in  هل ترضون أن تكونوا ربع:-صىل اهلل عليه وسلم
the affirmative. Then he asked: Would you like to be
 هل ترضون أن تكونوا: فقال، نعم:أهل اجلنة؟ قالوا
one-third the inhabitants of Paradise? They again
replied in the affirmative. Then the Prophet, may Allah's صىل اهلل-  فأقسم انليب، نعم:ثلث أهل اجلنة؟ قالوا
peace and blessings be upon him, swore by his Lord  إن ألرجو أن تكونوا: بربه ثم قال-عليه وسلم
and said: I hope that you would be one-half the
inhabitants of Paradise, and the other half from the ، وانلصف اآلخر من سائر األمم،نصف أهل اجلنة
other nations, for no one will enter Paradise except  وما،فإن اجلنة ال يدخلها إال مسلم فال يدخلها اكفر
Muslims, so the disbelievers will not enter therein. He
أنتم يف أهل الِّشك من سائر األمم إال يشء يسري
then added that Muslims, compared to the polytheists
from all other nations, are very little in number, just like  مثل به بالشعرة الواحدة املتمزية لونا يف جدل،جدا
the one single hair of a different color on the hairy skin
".اثلور املَلء بالشعر
of an ox.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن َمسعود:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• قبة  :خيمة ،ويه بيت صغري مستدير.
• حنوا من أربعني  :قرابة أربعني رجال.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلدرج وتكرار البشارة مرة بعد مرة يلكون أدَع تلجديد الشكر مرة بعد مرة.
 .2املسلمون من أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -هم أكرث أهل اجلنة ،وهذا ديلل ىلع ماكنة هذه األمة.
 .3ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة.
 .4جواز احللف بغري استحالف؛ تلأكيد احلديث بايلمني.
 .5استحباب رضب املثل تلقريب الفهم للسامعني.
 .6قال العلماء :لك رجاء جاء عن اهلل -تعاىل -أو عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو حاصل.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن وابلغا ومستو
والِّشبيج وحممد أمني ,نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407 ،ـه1987 -م .كنوز رياض الصاحلني ،رئيس الفريق العليم محد العمار نِّش:
دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،لعبد
الرمحن بن عبد الوهاب بن سليمان ،املحقق :حممد حامد الفيق-انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه1957/م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)6455( :
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ُ ُ ى
ُ
 ال يسمع يب أحد من،واذلي نفس حممد بيديه
ُ
ٌّ
ٌّ
 ثم يموت ولم،نرصاين
 وال،يهودي
هذه األمة
ُ
ى
ُ
 إال اكن مين أصحاب،يؤمن باذلي أ ْر يسلت به

By the One in Whose Hand Muhammad's
soul is, there is nobody of this Ummah
(community), whether they be Jewish or
Christian, who hears of me and then dies
without believing in what I was sent with
except that he will be among the people of
Hellfire.

انلار

**

385. Hadith:

: احلديث.385

ً
ُ  «واذلي:مرفواع
Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported نفس
-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be ٌّ
ٌ
َّ ُ
ُ
،يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي
 ال،بيده
ِ حممد
upon him, said: "By the One in Whose Hand َّ
ُ
ُ ُْ
ٌّ
وال
Muhammad's soul is, there is nobody of this Ummah  إال، ثم يموت ولم يؤمن باذلي أر ِسلت به،نرصاين
(community), whether they be Jewish or Christian, who
.»اكن ِمن أصحاب انلار
hears of me and then dies without believing in what I
was sent with except that he will be among the people
of Hellfire".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, swears by Allah that anyone of this Ummah,
meaning anyone of those who existed at his time and
afterwards until the Day of Resurrection, be they
Jewish or Christian, who hears of the Prophet but dies
without believing in his message will be among the
people of Hell. So any Jew, Christian, or otherwise who
receives the Prophet's message and dies without
believing in him will be among the people of Hell who
will stay there permanently. The reference in this Hadith
to Jews and Christians in particular is made to include
people of other faiths as well. If this is the case with the
Jews and Christians, who received Divine scriptures,
then those who have no scripture are included by way
of priority, for everyone must accept Islam and obey its
Messenger.

 باهلل أنه «ال-صىل اهلل عليه وسلم- حيلف انليب

 ممن هو موجود يف:يسمع به أحد من هذه األمة» أي

 ثم، وال نرصاين،زمانه وبعده إىل يوم القيامة «يهودي
ُ
ُ
 إال اكن من،رسلت به
يموت ولم يؤمن باذلي أ

أصحاب انلار» فأي يهودي أونرصاين وكذلك غريهما
 ثم يموت-صىل اهلل عليه وسلم- تبلغه دعوة انليب
ً
خادلا فيها
وال يؤمن به إال اكن من أصحاب انلار
َ
ً
ً
 وإنما ذكر ايلهودي وانلرصاين تنبيها ىلع من.أبدا

 فإذا،سواهما؛ وذلك ألن ايلهود وانلصارى هلم كتاب
 فغريهم ممن ال كتاب،اكن هذا شأنهم مع أن هلم كتابًا
ُّ
 فلكهم جيب عليهم ادلخول يف دينه وطاعته،هل أوىل

-.صىل اهلل عليه وسلم-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث

:فوائد احلديث
. ولم تبلغه دعوة اإلسالم فهو معذور،-صىل اهلل عليه وسلم-  من لم يَسمع بانليب.1
صلوات اهلل عليهم-  فمن كفر به لم ينفعه إيمانه بغريه من األنبياء، ونسخ مجيع الِّشائع بِّشعه،-صىل اهلل عليه وسلم-  وجوب اتباعه.2
-.أمجعني

. ولو يف املرض الشديد ما لم يصل إىل املعاينة، االنتفاع باإلسالم قبيل املوت.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4تكفري من أنكر بعض ما جاء به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ثبت ذلك بنص قطيع ،وأمجعت عليه األمة.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .املنهاج رشح

صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة اثلانية1392 ،ه - .اإلفصاح
ُ
(هبَ ْ َ
ُّ
الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النِّش:
رية بن) حممد بن هبرية اذلهَل
عن معاين الصحاح ،املؤلف :حيىي بن
1417ه - .طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب ،املؤلف :عبد الرحيم بن زين العرايق ،املحقق :أمحد بن عبد الرحيم أبو زرعة ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب.

الرقم املوحد)3272( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

واذلي نفيس بيده ال تذهب ادلنيا حَّت يمر

By the One in whose Hand my soul is, this
world will not come to an end until a man
passes by a grave, rolls over it and says: I
wish I were in the place of the dweller of
this grave, not due to religious reasons but
due to (worldly) affliction.

الرجل ىلع القرب ،فيتمرغ عليه ويقول :يا يلتين

كنت ماكن صاحب هذا القرب ،وليس به ادلين،

 .386احلديث:

ما به إال ابلَلء

**

386. Hadith:

َ َ َ ُ ُ َّ
اَّلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َ ُّ ُ َ َ ْ َ َّ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
تذهب
ال
بيده
نفيس
ي
واذل
«
:
م
صىل اهلل علي ِه وسل
upon him, said: “By the One in whose Hand my soul is,
َ َ َ َ َّ َ
ادلنيا حىت يمر الرجل ىلع القرب ،فيتمرغ عليه
this world will not come to an end until a man passes
ويقول :يا يلتين كنت ماكن صاحب هذا القربby a grave, rolls over it and says: I wish I were in the ،
place of the dweller of this grave, not due to religious
وليس به ر
ادل ُ
ين ،ما به إال ابلالء».
reasons but due to (worldly) affliction”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيربنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف The noble Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, informs us that at the end of time, a man
آخر الزمان يمر الرجل بقرب الرجل فيتقلب يف الرتاب will pass by the grave of another man and roll over in
يريد أن يكون ماكنه مما أصابه من األنكاد the dirt, wishing to be in his place because of the
worldly hardships and the immense trials and
ادلنيوية وكرثة الفنت واملحن ،وذلك السرتاحة امليت
tribulations that have afflicted him. This is because the
من نصب ادلنيا وعنائها .وليس يف احلديث تمين dead are relieved of the worldly hardships and distress.
;The Hadith does not encourage wishing for death
املوت وإنما هو إخبار عما سيقع يف آخر الزمان.
rather, it is a report of what will happen at the end of
time.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1فيه أن الرجل يف آخر الزمان يتمىن املوت ليس ألمر ديين ،وإنما هو بسبب كرثة املحن والفنت وابلاليا.
 .2رؤية القبور تذكر باملوت وما بعده ,ذلا رشعت زيارتها لالعتبار واالتعاظ واالستغفار للمؤمنني.
 .3ازدياد الِّشور واآلثام وانتشار املصائب واآلالم سيشتد يف آخر الزمان.
 .4إذا ظهرت الفنت واشتد ابلالء وأحس العبد أنه ال طاقة هل بها فليقل :امهلل أحيين ما اكنت احلياة خريا يل وأمتين إذا اكن املوت خريا يل.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق1422 ,ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,
تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ,عناية :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط 1425 ،4ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني,
تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع
الِّشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط 1407 ،14ه 1987 -م .تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة1423 ,ه – 2002م.

الرقم املوحد)3114( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

واذلي نفيس بيده يلأتني ىلع انلاس زمان ال
By Him in Whose Hand is my soul, a time
would come upon the people when the
يدري القاتل يف أي يشء قتل ،وال يدري املقتول
killer would not know why he killed and the
victim would not know why he was killed.
ىلع أي يشء قتل

 .387احلديث:

**

387. Hadith:

عن أيب هريرة ،قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلمAbu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ٌ
َّ
يدري
ال
زمان
يلأتني ىلع انلاس
« :واذلي نفيس بيده
upon him, said: ''By Him in Whose Hand is my soul, a
ُ
َ
ُ
َ
ر
ر
القاتل يف أي يشء قتل ،وال يدري املقتول ىلع أي time would come upon the people when the killer would
ُ
not know why he killed and the victim would not know
يشء ق ِتل».
why he was killed''.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حيلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل اذلي يملك The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, swears by Allah that there will come a time when
نفسه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه سيأيت ىلع
انلاس murder would be so widespread that the killer would not
ُ
ُ
ٌ
ََ
زمان ال يدري القاتل ملاذا قتل ،وال يدري املقتول know the reason he killed and the killed would not know
ُ
the reason he was killed for.
**

ملاذا ق ِتل ،وذلك لكرثة القتل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ
الس َ
اط َُّ
رش ُ
اآلخر >> أَ ْ َ
اع ِة
اإل
يمان بِايلَ ْومِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
ِ ِ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:

 .1يف هذا احلديث من الفقه أن هذا القاتل واملقتول يكونان يف زمان ليس فيه إمام يُعرف به احلق من ابلاطل.
 .2من عالمات الساعة كرثة القتل.
 .3احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخرب عن يشء فوقع كما أخرب.

 .4إثبات صفة ايلد هلل -تعاىل -ىلع ما يليق به -سبحانه-.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن

هبرية اذلهَل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النِّش1417 :ه- .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض
بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)11227( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Describing part of the bliss of the grave and
its torment.

وصف بعض نعيم القرب وعذابه
**

388. Hadith:

: احلديث.388

 قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ
:أو قال-  إذا ق ِرب امليت:-صىل اهلل عليه وسلم-

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: 'When the deceased
– or one of you – is buried, there come to him two black
and blue angels; one of whom is called Al-Munkar and
the other An-Nakeer. They say: "What did you say
about this man?" So, he says what he used to say about
him: "He is the slave of Allah and His Messenger. I bear
witness that there is no deity worthy of worship except
Allah and that Muhammad is His slave and
messenger." They say: "We knew that you would say
that." Then his grave is made spacious for him, seventy
cubits by seventy, then it is illuminated for him. Then it
is said to him: "Sleep," and he says: "May I go back to
my family and tell them?" They say: "Sleep like the
bridegroom who will be woken by none but the dearest
of his family to him," until Allah raises him from that
resting place of his. But if he is a hypocrite he says: "I
heard the people say something so I said something
like what they said. I do not know." They say: "We knew
that you would say that." Then it is said to the earth:
"Tighten your sides around him," so it tightens its sides
around him until his ribs interlock, and he continues to
be tormented therein until Allah raises him from that
resting place of his" '.

 يقال، أتاه ملاكن أسودان أزرقان-أحدكم
َ ُ
َّ : ولآلخر،نكر
 ما: فيقوالن،كري
 الم:ألحدهما
ِ انل
َ
 هو: ما اكن يقول:كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول
 وأن حممدا، أشهد أن ال هلإ إال اهلل،عبد اهلل ورسوهل

، قد كنا نعلم أنك تقول هذا: فيقوالن،عبده ورسوهل
ُْ
ُ
 ثم ينَ َّور،ثم يف َسح هل يف قربه سبعون ِذرااع يف سبعني
، أرجع إىل أهَل فأخربهم: فيقول، نم: ثم يقال هل،هل فيه
 نم كنومة العروس اذلي ال يوقِظه إال أحب:فيقوالن
ْ
 وإن اكن، حىت يبعثه اهلل من َمضجعه ذلك،أهله إيله
ُ
 ال، فقلت مثله،سمعت انلاس يقولون
:منافقا قال

 فيقال، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك: فيقوالن،أدري
ْ
َ :لألرض
 فتختلف فيها، فتَلتَئِم عليه،اتلئِيم عليه
َّ
 فال يزال فيها ُمعذبا حىت يبعثه اهلل من،أضالعه
ْ
.َمضجعه ذلك

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When the deceased is buried, two black and blue
angels come to him; one named Al-Munkar and the
other An-Nakeer. They say to him: What did you use to
say about this man? They mean the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him. He says: He
is the slave of Allah and His Messenger; I bear witness
that there is no deity worthy of worship except Allah,
and that Muhammad is His slave and messenger. They
say: We knew that you would say that; then his grave
is widened for him seventy cubits by seventy, then it is
illuminated for him. Then it is said to him: Sleep; and he
will say: I wish to return to my family and inform them of
my pleasant condition so that they would be happy and
not grieve over me. They will say: Sleep like the sleep
of a bridegroom who will not be awakened except by
the most beloved of his family to him. Then, he will
sleep peacefully until Allah resurrects him on the Day
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 اسم،إذا ُدفن امليت أتاه ملاكن أسودان أزرقان

 ما: فيقوالن هل، انلكري: واآلخر، املنكر:أحدهما

عليه- كنت تقول يف هذا الرجل؟ يريدان انليب
 أشهد، هو عبد اهلل ورسوهل: فيقول،-الصالة والسالم
: فيقوالن، وأن حممدا عبده ورسوهل،أن ال هلإ إال اهلل

قد كنا نعلم أنك تقول هذا؟ ثم يوسع هل يف قربه
َّ  ثم،سبعون ذرااع يف سبعني ذرااع
 ثم،ينور هل يف قربه

 فأخربهم، أريد الرجوع إىل أهَل: فيقول. نم:يقال هل
َّ بأن حايل طيب؛ فيفرحوا بذلك وال حيزنوا
.يلع
 نم كنومة العروس اذلي ال يوقظه من:فيقوالن هل
ً  فينام،نومه إال أحب أهله إيله
نوما طيبا حىت يبعثه
ُ
سمعت انلاس
: وإن اكن منافقا قال،اهلل يوم القيامة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يقولون قوال ،وهو أن حممدا رسول اهلل ،فقلت مثل of Resurrection. On the other hand, if the deceased is
a hypocrite he will say: I heard people saying
قوهلم ،وال أدري أنه نيب يف احلقيقة أم ال ،فيقوالنsomething, i.e. that Muhammad is the Messenger of :
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ،فيقال لألرض :انضيم Allah, so I said as they were saying, and I do not really
know if he was a prophet or not. They will say: We knew
واجتميع عليه وضييق عليه ،فتجتمع أجزاؤها عليه،
that you would say that; then it will be said to the earth:
حىت تزول أضالعه عن اهليئة املستوية اليت اكنت gather together and tighten around him. Then its parts
عليها ،من شدة انضمامها عليه ،وشدة الضغطة will gather around him tightly until his ribs will be no
longer in the normal arranged state as they used to be
وانعصار أعضائه ،وجتاوز جنبيه من لك جنب إىل due to the severity of the pressure and the squeezing
جنب آخر ،فال يزال يف تلك احلالة معذبا حىت يبعثه of his body parts, thereby each of his two sides will
cross over the other. He will continue to be tormented
اهلل -عز وجل -يوم القيامة.
in this condition until Allah the Exalted resurrects him
on the Day of Resurrection.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ
َ َ ُ َْ ََ ُُ
يمه
رب ون ِع
اإل
يمان بِايلَ ْومِ
ِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اآلخ ِر >> عذاب الق ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• ق ِرب  :د ِفن.
• ُي ْف َسح  :يُ َّ
وسع.

• ِذراع  :مقياس يقارب يف طوهل ذراع اإلنسان ،يرتاوح بني  55إىل  80سم.
• َ
اتلئِيم  :انضيم واجتميع.

• فتختلف فيها أضالعه  :تزول عن اهليئة املستوية اليت اكنت عليها من شدة اتلئامها عليه ،ومن شدة الضغطة وانعصار أعضائه؛ فتجاوز لك
جنب من جنبيه إىل جنب آخر.
ْ
• َمضجعه  :موضع نومه.

فوائد احلديث:
 .1فيه إثبات سؤال امللكني املنكر وانلكري للميت يف قربه.
 .2إثبات أن يف القرب نعيما وعذابا.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت،
الطبعة :اثلاثلة 1408ه .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .معجم اللغة العربية املعارصة،
أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.

الرقم املوحد)11211( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
My Lord has promised me that seventy
وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا thousand of my Ummah will enter Paradise
without being brought to account or
بغري حساب ،وال عذاب مع لك ألف سبعون
punished. With every thousand there will
be (another) seventy thousand, and three
ألفا وثَلث حثيات من حثيات ريب
handfuls of my Lord.

 .389احلديث:

**

389. Hadith:

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

Abu Umaamah, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "My Lord has promised
me that seventy thousand of my Ummah will enter
Paradise without being brought to account or punished.
With every thousand there will be (another) seventy
thousand, and three handfuls of my Lord”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيربنا انليب صىل اهلل عليه وسلم أن اهلل وعده أنه The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informs us that Allah has promised him that
َ
ً
ُ
غري
من
األمة
هذه
من
ا
الف
سبعني
اجلنة
دخل
سي ِ
seventy thousand people from this Ummah will be
ً
ُ
دخل مع لك ألف سبعني ألفا admitted to Paradise without undergoing reckoning or
حساب وال عذاب ،وسي ِ
punishment, and that with every thousand, another
آخرين ،وسيقبض اهلل بيده الكريمة ثالث قبضات
seventy thousand will enter. Then, Allah will grasp with
ويدخلهم اجلنة.
His Honorable Hand three handfuls of people and admit
them to Paradise.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر َ ُ َ َُّ ُ
ُ َُّ َ ر َ
َْ ُ َْ
ات
اتلصنيف :عقيدة >> الصفات ِاإلل ِهية >> موقِف أه ِل السن ِة ِمن الصف ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي و ابن ماجه وأمحد
اتلخريج :أبو أمامة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :مسند أمحد
**

معاين املفردات:

• حثيات  :مجع حثية وحثوة ،ويه تستعمل فيما يعطيه اإلنسان بكفيه دفعة واحدة من غري وزن وتقدير.

فوائد احلديث:
 .1إثبات الشفاعة
ً
ً
 .2سيدخل اجلنة من هذه األمة سبعون ألفا بغري حساب وال عذاب ،مع لك ألف سبعون ألفا.
ٌ
َّ ٌ
ٌ
ٌ
َ َّ َ َّ
وجل بالسنة الصحيحة ،ويه ديلل واضح ىلع إثبات ايلد والكف هلل تعاىل ،من غري
خربية ثابتة هلل عز
 .3إثبات احلثو هلل تعاىل ويه صفة فعلية
حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن الرتمذي،
نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار
إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
َ ُ َ
ُْ ُ ُ َ
ار اآلثار للنِّش َواتلوزيعَ ،صنعاء  -ايلمن الطبعة :اثلاثلة،
بن ها ِدي الواديع د
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .كتاب الشفاعة  :مقبل
  1420ـه 1999 -صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م
القادر

الرقم املوحد)8282( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
َ
 قد أوذي بأكرث من هذا فصرب،يرحم اهلل موىس

May Allah have mercy upon Musa (Moses);
he was more hurt than this, but he
remained patient.
**

390. Hadith:

: احلديث.390

 ملا اكن: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود
ً -صىل اهلل عليه وسلم- يوم ُحنني آثر رسول اهلل
ناسا
َْ
، فأعطى األق َرع بن َحابِس مئة من اإلبل،يف ال ِق ْس َمة
ً َ وأعطى ن،وأعطى ُعيينة بن حصن مثل ذلك
اسا من
ِ
ُ ََ
ْ
َ أرشاف
َ
: فقال رجل.العرب وآثرهم يومئذ يف ال ِقسمة
ُ
 وما أريد فيها وجه،واهلل إن هذه ِق ْس َمة ما ُعدل فيها
ُ
صىل اهلل عليه-  واهلل ألخربن رسول اهلل: فقلت،اهلل

`Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
reported: "On the Day of Hunayn, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
favored some people in the distribution of spoils. He
gave Al-Aqra` ibn Haabis one hundred camels and he
gave `Uyaynah ibn Hisn the same. On that day, he gave
to some of the nobles of the Arabs, favoring them over
others in the distribution of the spoils. A man said: 'By
Allah! There is no justice in this distribution and it is not
intended to please Allah.' I said to myself: 'By Allah! I
will tell the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, about this.' I went to him and
informed him of what the man had said. The color of his
face changed as if it was being dyed red, and he said:
'Who will observe justice if Allah and His Messenger do
not?' Then he said: 'May Allah have mercy upon Musa
(Moses); he was more hurt than this, but he remained
patient.' Having heard this I said to myself: 'Surely, I will
never convey any conversation of this kind to him
again"'.

 فتغري وجهه حىت اكن، فأتيته فأخربته بما قال-وسلم
َْ
ر
 «فمن يع ِدل إذا لم يعدل اهلل: ثم قال.اكلرص ِف
ُ
 قد أوذي بأكرث، «يَرحم اهلل موىس:ورسوهل؟» ثم قال
 ال َجرم ال أرفع إيله بعدها: فقلت.»من هذا فصرب
ً
.حديثا

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
related that they were at the Battle of Hunayn, which
was the Battle of At-Taa’if that took place after the
Conquest of Makkah. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, fought and
gained a large amount of war booty there; camels,
sheep, dirhams (silver coins) and dinars (golden coins).
Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, went to Al-Ji`raanah, which is a place located
at the farthest end of the Sacred Precincts of Makkah
in the direction of At-Taa’if, and divided the booty
between those who had participated in this battle. He
gave Al-Aqra` ibn Haabis one hundred camels and he
gave `Uyaynah ibn Hisn one hundred camels. He also
gave some to some of the Arab nobles to attract their
hearts to Islam, because if they had embraced Islam
due to the gifts and wealth they had received, their
followers would also embrace Islam, and this would
give more strength and might to Islam. As for those who
were strong in faith, he, may Allah's peace and
blessings be upon him, left them, trusting in the faith
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 أنهم اكنوا-ريض اهلل عنه- ُيرب عبد اهلل بن مسعود
 غزوة الطائف اليت اكنت بعد: ويه،يف غزوة حنني

-صىل اهلل عليه وسلم-  غزاهم الرسول،فتح مكة

، ودراهم، وغنم، من إبل:وغنم منهم غنائم كثرية جدا

 نزل-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إن انليب،ودنانري
 ويه حمل عند منتىه احلرم من جهة،باجلعرانة

-صىل اهلل عليه وسلم-  نزل بها وقسم،الطائف

 فأعطى األقرع بن،الغنائم بني من حِض هذه الغزوة

 وأعطى عيينة بن حصن مائة،حابس مائة من اإلبل
ً  وأعطى،من اإلبل
ناسا من أرشاف العرب؛ يتألفهم

ىلع اإلسالم؛ فإذا حسن إسالم هؤالء بسبب العطايا
 واكن يف ذلك قوة،واملال أسلم من ورائهم ممن يتبعهم

صىل-  وأما أقوياء اإليمان فقد تركهم،وعزة لإلسالم
ً
. اعتمادا ىلع ما عندهم من اإليمان-اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه- فقال رجل بعد أن رأى حال انليب

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وسلم -يف تقسيم الغنائم ىلع رؤساء القبائل وأرشاف that they had. After seeing the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, dividing the booty
ُ
القوم ،وترك بعض القوم :واهلل إن هذه قسمة ما عدل among the heads of the tribes and the nobles, and
فيها وما أريد فيها وجه اهلل .فلما سمع ابن مسعود leaving others without, a man said: "By Allah! There is -
no justice in this distribution and it is not intended to
ريض اهلل عنه -هذه اللكمة ذهب مرساع إىل انليب -
please Allah." When Ibn Mas`ood, may Allah be
صىل اهلل عليه وسلم -وأقسم قبل ألن يأتيه أنه pleased with him, heard this statement, he rushed to
سيخربه بها ،وملا أخربه باخلرب ،اشتد غضبه -عليه the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, as he had sworn before that he would inform him
الصالة والسالم ،-وتغري وجه حىت اكن اكلصبغ if he heard something like that. When Ibn Mas`ood
األمحر اخلالص ،ثم قال :فمن يعدل إذا لم يعدل اهلل informed the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, of the man's statement, his anger
ورسوهل؟ يستنكر قوهل .ثم قال -عليه الصالة
intensified and his face changed color until it was like a
والسالم :-يرحم اهلل موىس ،لقد أوذي بأكرث من هذا pure red dye. He, may Allah's peace and blessings be
فصرب .وملا رأى ابن مسعود ـريض اهلل -عنه من انليب upon him, said: "Who will observe justice if Allah and
His Messenger do not?", disapproving of the man's
صىل اهلل عليه وسلم -ما رآه من حال انليب -صىل statement. Then he, may Allah's peace and blessingsُ
سمعت be upon him, said: "May Allah have mercy upon Musa
اهلل عليه وسلم ،-قال -ريض اهلل عنه :-إذا
(Moses); he was more hurt than this, but he remained
قوال من أوئلك القوم ،من األقوال املنكرة ،فلن أخرب patient.'' When Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with
بها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك؛ ملا رآه من him, saw the Prophet's condition (meaning: his anger),
he said: "If I hear any kind of improper statement from
شدة غضبه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ما دام أنه ال
the people, I will not inform the Prophet, may Allah's
يعود ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال ىلع peace and blessings be upon him, of it, due to what I
saw of his intense anger, as long as it does not cause
اإلسالم بِضر.
any harm to Islam or the Prophet, may Allah's peace
"and blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يوم حنني  :أي :زمن غزوتها.

• حنني  :واد يف مكة والطائف وراء عرفات ،وهو أقرب إىل مكة.

• ناسا  :من املؤلفة قلوبهم ،ومن الطلقاء ،ومن رؤساء العرب ،يتألفهم.
• يف الغنائم  :يف قسمة غنائم قبيلة هوازن.

• آثرهم  :أعطاهم عطايا نفيسة لم يعطها لغريهم.
• يومئذ  :يوم حنني.

• فقال رجل  :هو :ذو اخلويرصة.
• ر ْ
الرص ِف  :صبغ أمحر ،يصبغ به اجللود.
• ال جرم  :هذه لكمة ترد بمعىن حتقيق اليشء ،وتقديرها :أصلها اتلربئة بمعىن ال بد ،ثم استعملت يف معىن حقا.

فوائد احلديث:
 .1حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف تأيلف القلوب.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2فعل هذا الرجل ملا تكلم بهذا الالكم ىلع املأل من باب نِّش الفوىض بني املسلمني.

 .3عداوة املنافقني للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4تأكيد الفعل بالقسم.

 .5جواز نقل اخلرب ىلع غري وجه اإلفساد ،بليان حال القائل واتلحذير منه.
 .6الرسول -صىل اهلل عليه وسلمٌ -
بِّش ،يتأثر بما يتأثر به البِّش ،من غضب وحنو ذلك.

 .7أعظم انلاس عدال وأشدهم خوفا من اهلل -تعاىل -وأكرثهم علما به هم أنبياء اهلل ورسله.
 .8سعة حلمه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكذلك األنبياء من قبله.

 .9تأيس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بإخوانه األنبياء؛ حتقيقا لقوهل -تعاىل( :-فبهداهم اقتده).
اإلعراض عن اجلاهلني.
 .10استحباب ِ

 .11حرص ابن مسعود -ريض اهلل عنه -ىلع عدم إغضاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز
املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنِّش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .نزهة املتقني رشح رياض
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الطبعة األوىل.
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب ،لم أقف ىلع
رقم الطبعة .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1428ه2007 ،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،الطبعة :ال يوجد بيان لرقم الطبعة1423 ،ه.

الرقم املوحد)3743( :
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َ

يَ ُ
غزو َجيْش الك ْع َب َة فإذا اكنوا ببَ ْي َد َ
األرض An army will invade the Ka`bah and when it
اء من
ي
ي
ُْ َ ُ َ
reaches a desert, all of them will be
خيسف بأ ىول ييهم َوآخ ييرهيم
swallowed up by the earth.

 .391احلديث:

**

391. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -
َ ْ َ
ْ ٌ
صىل اهلل عليه وسلم« :-يَ ُ
غزو َجيش الكعبَة فإذا اكنوا
ُْ َ ُ َ
ببَيْ َد َ
آخ ِر ِهم قالت:
اء من
ِ
األرض ُيسف بأ َّول ِ ِهم َو ِ
ِ
ُ
قلت :يا رسول اهلل ،كيف ُيسف بأوهلم وآخرهم
َْ ُ
وفيهم أس َواق ُهم َو َم ْن ليس منهم؟! قالُ« :يسف
ُْ ُ َ
بأوهلم وآخرهم ثم يب َعثون ىلع ِن َّياتِ ِهم».
درجة احلديث :صحيح.

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "An army will invade the Ka`bah and when it
reaches a desert, all of them will be swallowed up by
the earth." She asked: "O Messenger of Allah! How will
they be swallowed up by the earth while amongst them
will be their marketeers and people not belonging to
them?" He replied: "All of them will be swallowed up by
the earth, then they will be resurrected for judgment
according to their intentions".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيرب -صىل اهلل عليه وسلم -عن جيش عظيم يغزو The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informs us that a huge army will invade the Sacred
بيت اهلل احلرام ،حىت إذا اكنوا يف صحراء واسعة House of Allah. When they reach an open desert area,
خسف اهلل بهم األرض ،فسأتله أم املؤمنني اعئشة Allah will make the earth swallow them up. The Mother -
of the believers, `A'ishah, may Allah be pleased with
ريض اهلل عنها -عن اذلين جاءوا للبيع والِّشاء،
her, asked him about the ones who came for buying
ليس هلم قصد يسء يف غزو الكعبة ،وفيهم أناس and selling, without any evil intention to invade the
ليسوا منهم تبعوهم من غري أن يعلموا خبطتهم؛ Ka`bah, and the people who followed them, but did not
belong to them or know their evil plan. The Prophet,
فأخربها -صىل اهلل عليه وسلم -أنهم سيخسف بهم may Allah's peace and blessings be upon him, informed
ألنهم معهم وسيبعثون ويعاملون عند احلساب ىلع her that the earth would swallow them up because they
were in their company. Later, they will be resurrected
نياتهم فيعامل لك بقصده من اخلري والِّش.
and judged according to their intentions, and everyone
will be dealt with according to one's good or evil
intentions.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• ببيداء  :ابليداء الصحراء؛ سميت بذلك ألنها تبيد من حيلها؛ أي تهلكه.

• اخلسف : :اذلهاب يف األرض.
َ
• أسواقهم  :قيل املعىن :أهل أسواقهم.وقيل :السوقة منهم ،وهم من عدا احلاكم.
• يبعثون ىلع نياتهم  :يبعثهم اهلل تعاىل من قبورهم وحياسبون ىلع مقاصدهم.

فوائد احلديث:
 .1اإلنسان يعامل بقصده من اخلري والِّش.
 .2اتلحذير من مصاحبة أهل الظلم والفجور ،واحلث ىلع مصاحبة األخيار.
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 .3إخبار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما أطلعه اهلل عليه من املغيبات ،ويه مما جيب اإليمان بها كما وردت.

املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف مجاعة من العلماء ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407 ،ـه1987 -م- .كنوز رياض

الصاحلني ،تأيلف محد العمار نِّش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نِّش دار
الكتاب العريب- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4812( :
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َ ُ ُ ى ُ َ ِّ َ َ َ َ ىَ َ َ َ َ ُ ُ
يب أحده ْم يف
يقوم انلاس ل يرب العال يمني حَّت ي يغ
َ ْ
َُُْ
َْ َ
اف أذني يه
ص
ح يه إىل أن ي
رش ي

 .392احلديث:

People will rise from their graves and stand
before the Lord of the Worlds. Some of
them will get submerged in their
perspiration up to the middle of their ears.
**

392. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول ʿAbdullah ibn ʿUmar, may Allah be pleased with both of
them, reported that the Messenger of Allah, may Allah's
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يقوم انلاس لرب
peace and blessings be upon him, said: “People will
يب أحدهم يف َر ْشحه إىل أَنْ َ
العاملني حىت يَغ َ
ص
اف rise from their graves and stand before the Lord of the
ِ
ِ ِ
ِ
َُُْ
Worlds. Some of them will get submerged in their
أذني ِه».
perspiration up to the middle of their ears”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يقوم انلاس من قبورهم لرب العاملني يلجازيهم حىت People will rise from their graves on the Day of
Resurrection and stand before Allah, the Lord of the
يبلغ العرق بلعضهم إىل أنصاف أذنيه.
Worlds, so that He will recompense them. Some of
them will stand with their own perspiration reaching up
to the middle of their ears.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يقوم انلاس ُ :يرجون من قبورهم.
• رشحه  :الرشح :العرق.

فوائد احلديث:
 .1هول املوقف يوم القيامة حني ُيرج انلاس من قبورهم وحيِّشون للحساب.
 .2قدرة اهلل -عز وجل -وعظمته إذ انلاس مجيعا حمشورون إيله.
 .3أعمال العباد تؤثر ىلع منازهلم يف املحِّش.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5462( :
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ُ ْ َ ُ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ
يبعث لك عب ٍد ىلع ما مات علي يه

 .393احلديث:

Every slave will be resurrected in the same
state he died in.
**

393. Hadith:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :قال Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him,
ُ ْ َ ُ ُّ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
عبد
لك
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يبعث
ٍ
blessings be upon him, said: "Every slave will be
ىلع ما مات عليه».
resurrected in the same state he died in".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يُبعث لك عبد يوم القيامة ىلع احلالة اليت مات Everyone will be resurrected on the Day of Judgment
in the same state he died in.
**

عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يُبعث لك عبد  :يقوم بعد موته يوم القيامة.
َ َّ
• لك عبد  :أي :لك ملك ٍف حرا اكن أو عبدا ،رجال او امرأة.
• ىلع ما مات عليه  :أي :ىلع احلالة اليت مات عليها.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ مالزمة سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف عباداته وأخالقه وسائر أحواهل.
ُ
 .2االزدياد من الطااعت يف سائر األوقات؛ الحتمال قرب املوت.
 .3حث اإلنسان ىلع حسن العمل يلكون أنيسه يوم املحِّش؛ ألنه يُبعث ىلع ما مات عليه.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل،
نِّش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن
األثري ،نِّش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.

الرقم املوحد)5459( :
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ُ َ ً ُ ً ُ ً
ُ َ َ
ُحيْ َ ُ
رش انلىاس ي ْوم القيام ية حفاة ع َراة غ ْرال

 .394احلديث:

People will be gathered on the Day of
Resurrection barefooted, naked, and
uncircumcised.
**

394. Hadith:

عن اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -قالت:

`A'ishah, the Mother of the Believers, may Allah be
pleased with her, reported: "I heard the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
saying: 'People will be gathered on the Day of
Resurrection barefooted, naked, and uncircumcised.' I
said: 'O Messenger of Allah, men and women together,
looking at each other?!' He replied: 'O `A'ishah, the
situation will be too grave for them to be concerned with
that.' " Another narration reads: "The situation will be
too serious for them to be looking at each other".

سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
ُ ً
« ُحيْ َ ُ
ِّش انلاس يوم القيامة حفاة عراة غ ْرال ،قلت :يا
رسول اهلل الرجال والنساء مجيعا ينظر بعضهم إىل

بعض؟ قال :يا اعئشة األمر أشد من أن يهمهم ذلك».
ََ
ويف رواية « :األمر أه ُّم من أن ينظر بعضهم إىل

بعض».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

قالت اعئشة -ريض اهلل عنها :-سمعت انليب -صىل
َ
انلاس يوم القيامة
اهلل عليه وسلم -يقول :جيمع اهلل
ليس هلم نعال ،وليس عليهم ثياب ،وغري خمتونني،
ُيرجون من قبورهم كيوم ودلتهم أمهاتهم .فقالت

اعئشة -ريض اهلل عنها :-يا رسول اهلل ،الرجال
والنساء ،عراة ينظر بعضهم إىل بعض .قال :األمر

أعظم وأشد من أن يهمهم ذلك ،أو من أن ينظر

بعضهم إىل بعض.

Brief Explanation:
**

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
she heard the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, say: Allah will gather the people
on the Day of Judgment barefooted without footwear,
and with no clothes on and uncircumcised. They will
come out of their graves as the day their mothers gave
birth to them. `A'ishah, may Allah be pleased with her,
said (in astonishment): O Messenger of Allah, men and
women, naked, looking at one another?! He said: O
`A'ishah, the situation will be too serious and too hard
for them to care about that, or to look at one another.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• حيِّش انلاس  :أي :يبعثون من قبورهم ويساقون إىل أرض املحِّش.
ُ
• حفاة  :مجع حاف ،وهو من ليس يف رجله حذاء وال خف وحنوه.
• عراة  :مجع اعر ،وهو من ليس ىلع بدنه ثوب.
• غرال  :أي :غري خمتونني.
• يهمهم  :يقلقهم.

فوائد احلديث:
 .1بيان ألهوال يوم القيامة ،وأن اإلنسان يومئذ ال يشغله يشء عن حسابه وأعماهل.
 .2بيان حال انلاس يوم املحِّش ،وأنهم يكونون عراة رجاال ونساء.
 .3تأكيد أن اإلنسان ال يقع يف املعصية إال يف حالة الغفلة؛ إذ لو تذكر عظمة من عصاه أو عقابه ملا غفل عن ذكره وشكره وحسن عبادته طرفة
عني ،وذللك ترى أهل املحِّش مشغولني بأنفسهم ال ينظر بعضهم إىل بعض.
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 .4شدة حياء النساء يف عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهذه اعئشة -ريض اهلل عنها -تستفرس حبياء عندما تسمع أن اخللق حيِّشون
عراة رجاال ونساء.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نِّش :دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عِّش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .املعجم الوسيط ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5460( :
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ُْ َ
ُ َ
املؤمن يوم القيامة من ربه حَّت يضع
يدَن
ُ
َََ ُ
في ِّ
قر ُره بذنوبيه
كنفه عليه،

 .395احلديث:

On the Day of Judgment, the believer will
be brought near his Lord until He places
His screen over him. Allah will make him
confess his sins.
**

395. Hadith:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول
ْ َ
املؤمن َ
ُ
يوم
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يُدىن
القيامة من ربه حىت يضع َكنَ َف ُه عليه ،فيُ ر
قر ُره
ذنب كذا؟ أَ َت ْعر ُف َ
بذنوبه ،فيقول :أَ َت ْعر ُف َ
ذنب كذا؟
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ر
فيقول :رب أعرف ،قال :فإين قد سرتتها عليك يف
ْ
ادلنيا ،وأنا أغ ِف ُرها لك ايلوم ،فيعطى صحيفة

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,
reported: "I heard the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, say: 'On the Day of
Judgment, the believer will be brought near his Lord
until He places His screen over him. Allah will make him
confess his sins, saying: "Do you know such-and-such
sin? Do you know such-and-such sin?" He will say: "My
Lord, I know." Allah will say: "I have screened them for
"you in the worldly life, and today I forgive them for you.
Then, he will be given his record of good deeds”’.

حسناته».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يقرب اهلل -عز وجل -عبده املؤمن يوم القيامة،
ويسرته عن أهل املوقف ويقرره بذنوبه ومعاصيه
ًُّ َ ُ
ذنب كذا؟ أَتعرف َ
تعرف َ
ذنب كذا؟ فيقر بها،
رسا ،أ
فيقول :فإين قد سرتتها عليك يف ادلنيا ولم أفضحك
بها بني اخلالئق ،وأنا كذلك أسرتها عنهم ايلوم،

وأغفرها لك.

Brief Explanation:
**

On the Day of Judgment, Allah the Almighty will bring
the believer close to Him, screening him from all those
gathered for reckoning. He will make him confess his
sins, reminding him of the sins he had committed. The
believer will confess. Allah will tell him that as He
concealed his sins in the world, He will forgive them for
him in the Hereafter, without exposing him among the
creatures.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ َ
• يُدىن  :يقرب املؤمن من ربه يوم القيامة ،وهذا يقتيض إكرامه واإلحسان إيله.
• يُ ر
قر ُره  :حيمله ىلع اإلقرار بما يعرفه.
• صحيفة  :كتاب.

• كنفه  :الكنف باتلحريك :اجلانب وانلاحية .وهذا تمثيل جلعله حتت ظل رمحته يوم القيامة.

• املؤمن  :اإليمان هو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان والقلب ،وعمل القلب واجلوارح.
• أغفرها  :املغفرة يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت.

فوائد احلديث:
 .1فضل اهلل ىلع بعض انلاس ورمحته بهم بسرتهم يف ادلنيا واآلخرة.
 .2العبد املؤمن ال يكذب يف ادلنيا واآلخرة.
 .3االعرتاف يمحو االقرتاف.
 .4احلث ىلع سرت املؤمن ما أمكن.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5إثبات صفة الالكم هلل رب العاملني.

ً

 .6أعمال العباد لكها حيصيها رب العباد ،فمن وجد خريا فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه وهو حتت مشيئة اهلل.

 .7بيان عظمة اهلل وقدرته ىلع تقرير مجيع اخللق يف موقف واحد.

 .8الواجب التسليم ألمور الغيب؛ ألن هذه األمور ال يدركها العقل.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل،
1430ه - .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 عِّش1407 ،ه - .جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع
اللكم ،زين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبَل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط  -إبراهيم باجس-مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة السابعة،
 1422ـه2001 -م.

الرقم املوحد)4242( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 ثَلث من تكلم بواحدة منهن فقد،يا أبا اعئشة

O Abu ‘A’ishah! There are three things,
whoever speaks of one of them has
fabricated a tremendous lie against Allah.

أعظم ىلع اهلل الفرية

**

396. Hadith:

Masrooq reported: "I was reclining in the house of
‘A’ishah when she said: 'O Abu ‘A’ishah! There are
three things, whoever speaks of one of them has
fabricated a tremendous lie against Allah; whoever
claims that Muhammad, may Allah's peace and
blessings be upon him, saw his Lord, then he has
fabricated a tremendous lie against Allah.' I was
reclining, so I sat up an said: 'O Mother of the Believers!
Give me enough time and do not be hasty! Did not
Allah, Glorified and Exalted, say: {And truly he saw him
on the clear horizon.} [Surat-ut-Takweer: 23] and: {He
saw Him in another descent.} [Surat-un-Najm: 13]?'
She said: 'I am the first of this Ummah (Islamic
community) who asked the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, about it; and
he said: ‘Verily it is Jibreel. I have never seen him in his
original form in which he was created except on those
two occasions (to which these verses refer); I saw him
descending from the heaven and filling (the space) from
the sky to the earth with the greatness of his bodily
structure.’ Have you not heard that Allah says: {Eyes
comprehend Him not, but He comprehends (all) vision.
and He is Subtle, and All-Aware.} [Surat-ul-An‘aam:
103]? Have you not heard that Allah says: {And it is not
for any human being that Allah should speak to him
except by revelation or from behind a partition or that
He sends a messenger to reveal, by His permission,
what He wills. Indeed, He is Most High and Wise.}
[Surat-ush-Shoora: 51] The one who presumes that the
Messenger of Allah, may Allah's peace be upon him,
concealed anything from the Book of Allah has
fabricated the greatest lie against Allah. Allah says: {O
Messenger, announce that which has been revealed to
you from your Lord, and if you do not, then you have
not conveyed His message.} [Surat-ul-Maa’idah: 67]
The one who presumes that he would foretell what will
happen tomorrow has fabricated the greatest lie
against Allah. Allah Almighty says: {Say: None in the
heavens and earth knows the unseen except Allah.}
[Surat-un-Naml: 65]"'

.]65

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
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: احلديث.396

َّ ُ
: فقالت،كنت ُمتكئًا عند اعئشة
: قال،عن مرسوق
َّ
ٌ
َ
 ثالث من تكلم بواحد ٍة منهن فقد،يا أبا اعئشة
َ ْ
ُ ،ية
َ َ َ
 َمن زعم: ما هن؟ قالت:قلت
هلل ال ِفر
ِ أعظم ىلع ا
َّ
ً
َّ  رأى-صىل اهلل عليه وسلم- حممدا
ربه فقد أعظم
أن
َ
َّ ُ
ُ
ُ
:فقلت
،فجلست
وكنت ُمتكئًا
: قال،ىلع اهلل ال ِف ْرية
َ  وال َت ْع، أَنْظريين،أم املؤمنني
َّ يا
ُ  أَلَم يقل،جليين
- اهلل
ِ
ُ
ُ باأل ُفق
،]23 :المبني} [اتلكوير
 {ولقد رآه:-عز وجل
ُ
ًَ َ
 أنا أول:]؟ فقالت13 :{ولقد رآه ن ْزلة أخرى} [انلجم
َ
َّ هذه
صىل اهلل عليه- األمة سأل عن ذلك رسول اهلل
َ
ُ
 لم أ َره ىلع ُصورتِه اليت، «إنما هو جربيل: فقال،-وسلم
ُ
ُ ُ
َّ
نهب ًطا من
ِ  رأيته م،خلق عليها غري هاتني املرتني
ْ
َ َ ًّ
،»السماء سادا ِعظ ُم خل ِقه ما بني السماء إىل األرض
َ َ
ُْ
َّ
ُ
األبصار
 {ال تد ِركه: أ َولم تسمع أن اهلل يقول:فقالت
ُ
ْ
َ
ُ اللطيف ا
:خلبري} [األنعام
األبصار وهو
وهو يُد ِر ُك
َََ
َّ
لبِّش أن
اكن
{وما
:يقول
اهلل
أن
تسمع
م
 أول،]103
ٍ
ُ ُ
ً
ُ يُكلرمه
اهلل إال وحيا أو من وراء ِحجاب أو يرسل
َ َّ
ٌ يلع َحك
َ
:يم} [الشورى
رسوال
ِ ٌّ ِ فيويح بإذنه ما يشاء إنه
َّ
َ
صىل اهلل عليه-  ومن زعم أن رسول اهلل: قالت،]51
َ
َ ْ
 فقد أعظم ىلع اهلل، كتَم شيئا ِمن كتاب اهلل-وسلم
ُ َْر
َ ْ
ُ
نزل إيلك
ِ  {يا أيها الرسول بلغ ما أ: واهلل يقول،ال ِفرية
ْ
َ َّتفعل فما بل
َ
:رساتله} [املائدة
غت
من ربك وإن لم
ُ
َ
،غد
ٍ  ومن زعم أنه ُيرب بما يكون يف: قالت،]67
َ
َ ْ
ُ
يعلم
 {قل ال: واهلل يقول،فقد أعظم ىلع اهلل ال ِف ْرية
َّ َ
َ
:الغيب إال اهلل} [انلمل
َم ْن يف السماوات واألرض

. صحيح:درجة احلديث

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ٌ
The venerated Taabi‘i (the Taabi‘een are the مرسوق متكئًا عند أم املؤمنني
اكن اتلابيع اجلليل
**

generation following that of the Companions) Masrooq
was reclining in the house of the Mother of the Believers
‘A’ishah, may Allah be pleased with her. She told him:
"There are three things, and the one who speaks of one
of them has fabricated a tremendous lie against Allah."
He asked her: "What are they?" She answered: 1.
Whoever claims that Muhammad, may Allah's peace
and blessings be upon him, saw his Lord has fabricated
a tremendous lie. Masrooq was reclining, but then he
sat upright an wondered: "How can you say that while
Allah, the Exalted, said: {And truly he saw him on the
clear horizon.} [Surat-ut-Takweer: 23] and: {He saw
Him in another descent...} [Surat-un-Najm: 13]?" She
told him that she was the first ever to ask the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, specifically about these two verses. He,
may Allah's peace and blessings be upon him, told her
that it was Jibreel (Gabriel), peace be upon him, whom
he saw and that he has not seen him in his original form
upon which Allah, the Exalted, created him except in
those two instants; once on earth towards the direction
of the sunrise, where everything appears in its most
vivid form, and once in Paradise. He saw him
descending from the heavens, filling the space between
the heaven and the earth with his magnificent body.
Then she cited two Qur’anic verses proving that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
has not seen his Lord. Allah says: {Eyes comprehend
Him not, but He comprehends (all) vision, and He is
Subtle and All-Aware.} [Surat-ul-An‘aam: 103]? And His
saying: {And it is not for any human being that Allah
should speak to him except by revelation or from behind
a partition or that He sends a messenger to reveal, by
His permission, what He wills. Indeed, He is Most High
and Wise.} [Surat-ush-Shoora: 51] 2. Whoever claims
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, concealed anything from the
Book of Allah has fabricated a tremendous lie against
Allah. Allah said: {O Messenger, announce that which
has been revealed to you from your Lord, and if you do
not, then you have not conveyed His message.} [Suratul-Maa’idah: 67] 3. Whoever claims that the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
could foretell the future on his own without revelation
from Allah, the Exalted, has fabricated a tremendous lie
against Allah. Allah says: {Say: None in the heavens
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 ثالثة أشياء من: فقالت هل،-ريض اهلل عنها- اعئشة
ً
.عظيما
تكلم بواحدة منها فقد كذب ىلع اهلل كذبًا
 من: األول: ما هذه األشياء؟ فأجابته بها:فقال هلا
َّ
ً
َّ  رأى-صىل اهلل عليه وسلم- حممدا
ربه فقد
ادَع أن

ً
 واكن مرسوق متكئا.عظيما
كذب ىلع اهلل كذبًا
ً
صىل اهلل-  إن حممدا: كيف تقولني: فقال هلا،فاعتدل
 {ولقد:-تعاىل-  وقد قال اهلل، لم ير ربه-عليه وسلم
ًَ َ
ُُ
 {ولقد رآه ن ْزلة،]23 :رآه باألفق املبني} [اتلكوير
ُ
]؟ فأخربته أنها أول َمن سأل13 :أخرى} [انلجم
َ
، عن هاتني اآليتني-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ
 أنه إنما رأى جربيل-صىل اهلل عليه وسلم- فأخربها

-  ولم يره ىلع صورتِه اليت خلقه اهلل،-عليه السالم مرة يف األرض، عليها غري هاتني املرتني-تعاىل

بناحية مطلع الشمس حيث تبدو األشياء واضحة
ُ
نهب ًطا من
ِ  رآه م، ومرة أخرى يف أىلع اجلنة،ظاهرة
ُ َ
،السماء يمأل خلقه العظيم ما بني السماء إىل األرض

-صىل اهلل عليه وسلم- ثم استدلت لعدم رؤية انليب
ْ
ُْ
ُ
األبصار وهو يُد ِر ُك
 {ال تد ِركه:-تعاىل- ربه بقوهل
ُ
َ
ُ
-  وقوهل،]103 :اخلبري} [األنعام
األبصار وهو اللطيف
ُ  {وما اكن لبِّش أن يُكلرمه:-تعاىل
اهلل إال وحيًا أو
ٍ
َ
من وراء ِحجاب أو يُرسل رسوال فيويح بإذنه ما يشاء
َّ
َّ
َ َّ
ٌ يلع َحك
 أن َمن ادَع أن:] اثلاين51 :يم} [الشورى
ِ ٌّ ِ إنه
 كتم شيئا ِمن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ً
ُ
واهلل
،عظيما
 فقد كذب ىلع اهلل كذبًا،كتاب اهلل
ُ َْر
نزل إيلك من ربك وإن
ِ  {يا أيها الرسول بلغ ما أ:يقول
َ َّلم تفعل فما بل
َ
 أن: اثلالث.]67 :رساتله} [املائدة
غت
ُ
َّ
َّ
 ُيرب-صىل اهلل عليه وسلم- َمن ادَع أن رسول اهلل
باذلي سيحدث يف املستقبل من تلقاء نفسه دون
 فقد كذب ىلع اهلل كذبًا-تعاىل- ويح من اهلل
ٍ
ً
ُ
 {قل ال يعلم ِمن يف السماوات: واهلل يقول،عظيما
َّ َ
.]65 :الغيب إال اهلل} [انلمل
واألرض

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
and earth knows the unseen except Allah.} [Surat-un]Naml: 65
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ َ َ َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> ِصفات
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• ال ِف ْرية  :الكذب.
َْ
• أن ِظريين  :أمهليين.
• َت ْع َ
جليين  :تسبقيين.
ُُ
• األفق املبني  :ناحية مطلع الشمس.

فوائد احلديث:

 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم َ
ير ربه -عز وجل -بعينيه.

 .2رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جربيل ىلع صورته احلقيقية مرتني.
 .3لم يكتم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شيئًا من الويح.

 .4انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .تفسري الطربي ،ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلمَل ،أيب جعفر الطربي،
حتقيق :ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،باتلعاون مع مركز ابلحوث وادلراسات اإلسالمية بدار هجر ،انلارش :دار هجر للطباعة والنِّش
واتلوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت،
الطبعة :اثلانية1392 ،ه .حتفة األحوذي بِّشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية،
مرص ,الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
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َ َ َ َ ْ َ ََََُْ ُ
ُ  ال هلإ َ ىإال:ال
اهلل؟
 أقتلته بعد ما ق،يا أسامة

O Usaamah! You killed him after he had
said "none is worthy of worship but Allah?"
**

397. Hadith:

Usaamah ibn Zayd, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, sent us to Al-Huraqah, a
sub- tribe of Juhaynah, and we attacked them in the
morning at their springs. A man from the Ansaar and I
chased one of their men, and when we attacked him he
said: 'La ilaaha illa Allah (None has the right to be
worshiped but Allah).' The Ansaari man held back from
him but I stabbed him with my spear until I killed him.
When we arrived in Madinah, the news of this incident
reached the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, so he said to me: 'O Usamah! You killed
him after he had said La ilaaha illa Allah?' I said: 'O
Messenger of Allah, he only said it to protect himself.'
He repeated: 'You killed him after he had said La ilaaha
illa Allah?' He kept repeating it until I wished I had not
embraced Islam before that day. " In another narration:
"So the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'Did he say La ilaaha illa
Allah and yet you still killed him?' I said: 'O Messenger
of Allah! He only said it out of fear of the weapon!' He
said: 'Did you split open his heart to know whether or
not he meant it?' He continued saying it over and over
again until I wished I had embraced Islam only that
day." Jundub ibn `Abdullah, may Allah be pleased with
him, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, sent an army of the
Muslims to a tribe of idolaters. The two sides met (in
combat). There was one of the idolaters who, whenever
he wanted to aim for one of the Muslims, he went
straight for him and killed him. A man from the Muslims
was waiting for a chance to attack him while he was
unaware. We heard that it was Usaamah ibn Zayd.
When he (the Muslim man) raised his sword, the
idolater said: 'La ilaaha illa Allah' (No deity is worthy of
worship but Allah),' but he killed him. A man came to
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, with news of the victory, and he
asked him (about the battle) so he informed him of
everything including what that man (Usaamah) had
done. The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, summoned him and asked him:
'Why did you kill him?' He said: 'O Messenger of Allah!
He struck many of the Muslims and killed so and so of
them –and he named a group. I attacked him and when
he saw the sword he said: La ilaaha illa Allah.' The

271
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ََ
 َب َعثنا: قال،-ريض اهلل عنهما- عن أسامة بن زيد
ُ
َ
 إىل احلُ َرق ِة من-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ رسول ا
َ
ٌ
َ
َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ
ُ وحل ْق
ت أنا ورجل
ِ ،جهينة فصبحنا القوم ىلع ِميا ِه ِهم
ً
َ َ
 ال هلإ إال: قال، فلما غ ِشين ُاه،األنصار رجال منهم
من
ِ
َ
َ
َ
َّ
ْ ُ ْ َ ُّ َ ْ
وط َعنتُه بِ ُرم ِيح َح َّىت
،اري
ِ  فكف عنه األنص،اهلل
َ
َ
َ
َ َ
َْ َ ََ ُ ْ َ
َّ
صىل اهلل- انليب
 بَلغ ذلِك، فل َّما ق ِدمنا املدينة،قتَلتُه
َ َ
ْ ْ ََ ُ
: أقتَلتَ ُه َبع َد َما قال، «يا أسامة: فقال يل-عليه وسلم
َّ َ
َ
ً
ُ ُْ ُ
، إنما اكن ُمتَ َع روذا،هلل
ِ  يا رسول ا:ال هلإ إال اهلل؟!» قلت
َّ
ْ ََ
َ
َ ُ
اهلل؟!» ف َما َزال
 ال هلإ َ إال: «أقتَلتَ ُه بعد ما قال:فقال
َ َ َّ ْ ُ َ ر
َ َ ُ َْ َْ ْ ُ َ
َ ُ
َّ َ َ ك رر ُر َها
ت قبْل
ت أين لم أكن أسلم
يلع حىت تمني
ي
َ
َ
ْ
صىل اهلل-  فقال رسول اهلل: ويف رواية. ِذلِك ايلَوم
ُ ْاهلل َو َقتَلْتَ ُه؟!» قُل
ُ  ال هلإ َ إال: «أَقَ َال:-عليه وسلم
 يا:ت
َََ
َ ر
َ
ً َ َ َ
 «أفال: قال،السال ِح
 إنما قال َها خ ْوفا من،هلل
ِ رسول ا
َ َ َ ََ ََْ
َْ َ َ َْ َ
َ
َ
ت ع ْن قل ِب ِه َح َّىت تعل َم أقال َها أ ْم ال؟!» ف َما َزال
شقق
َ ْ َ ُ َ ر ُ َ َ َّ َ َ َُّ ْ ُ َ ر
ْ
َ
ْ
َ
ُ
 وعن.يكررها حىت تمنيت أين أسلمت يومئِ ٍذ

 أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- جندب بن عبد اهلل
ًْ َ
َ
املسلمني إىل
 َب َعث َبعثا ِمن-صىل اهلل عليه وسلمٌ
ََْ
َ ََ
َ
 فاكن رجل ِمن،اتلقوا
 وأنهم،املِّشكني
قومٍ من
َ
ْ
َ
ْ َ َ
َ
َ
املسلمني
رجل ِمن
اء أن يق ِص َد إىل
املِّشكني إذا ش
ٍ
َ
ً
َْ َ
َ ََ
َ َ
َ
َّ
.املسلمني ق َص َد غفلتَ ُه
 وأن رجال ِمن،ق َص َد هل فقتَل ُه
َ
ََ
َ
ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ َّ ُ
ْ ُ
 فل َّما َرف َع َعليْ ِه،زيد
ٍ وكنا نتحدث أنه أسامة ب ُن
َ ََ ُ
َ َّ
ُ فجاء البَش
ري إىل
، فق َتل ُه،اهلل
 ال هلإ َ إال: قال،السيْف
ِ َ
ْ َ ََُ َ َ
ََخ
 حىت،رب ُه
 فسأهل وأ-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ رسول ا
ِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َ رب ُه َخ
ََخ
َ «لِم: فقال، فداع ُه ف َسأ ُهل،رب الرجل كيف صنع
أ
ِ
َْ
ََْ
َ
َََ َ
ُ
َ
َ
َ
 وقتل، أوجع يف املسلمني،هلل
ِ  يا رسول ا:قتلته؟» فقال
َ فَلَ ُّما،ت عليه
َ َ  وإ رين،وس َّىم هل َن َف ًرا
َ ،فُالنًا وفُالنًا
ُ ْمحل
ِ
ِ
ََ
ُ
َ ْ َّ
َ
ُ
صىل- هلل
ِ  قال رسول ا. ال هلإ إال اهلل: قال،رأى السيف
ْ ََ
َ َ َ
 «فكيْف: قال. نعم: «أقتَلتَ ُه؟» قال:-اهلل عليه وسلم
ْ َ َ
َ َوم القي
َ َت ي
ُ تَ ْصنَ ُع بال هلإ َ إال
 يا:ام ِة؟» قال
 إذا جاء،اهلل
ِ
َ
ْ ْ
ْ َ َ َ
 «وكيْف تصنَ ُع بال هلإ َ إال: قال.استَغ ِف ْر ِيل
،هلل
ِ رسول ا
َْ
ُ امة؟» فجعل ال يَز
َ َ َ ْ َ ْ َ اهلل إذا َج
ُ
يد ىلع أن
ِ اءت يوم ال ِقي
ِ

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ
ْ َ َ
ُ  « َكيْ َف تَ ْصنَ ُع بال هلإ َ إال:يقول
Messenger of Allah said: 'Did you kill him?' Usasmah ت يَ ْو َم
اهلل إذا جاء
said: 'Yes.' The Messenger of Allah said: 'What will you
.»القيام ِة
do with (his statement) La ilaaha illa Allah when it
comes on the Day of Judgment?' Usaamah said: 'O
Messenger of Allah! Seek forgiveness for me!' He said:
'And what will you do with La ilaaha illa Allah when it
comes on the Day of Judgment?' He added nothing, but
kept repeating: 'What would you do with La ilaaha illa
Allah when it comes on the Day of Judgment" '?
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
ُّ
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon انليب صىل اهلل عليه وسلم أسامة بن زيد يف
بعث
**

him, dispatched Usaamah ibn Zayd in a detachment to
Al-Huraqah, a sub-tribe of Juhaynah. When they  فلما وصلوا إىل القوم،رسية إىل احلرقة من جهينة
reached the idolaters and overtook them, a man from  فلحقه أسامة، هرب من املِّشكني رجل،وغشوهم
the idolaters escaped. Usaamah and a man from the
 فلما أدراكه،ورجل من األنصار يتبعانه يريدان قتله
Ansaar chased him in order to kill him, and when they
reached him, the man said: "There is no deity worthy of  أما األنصاري فرتكه ملا قال ال هلإ، ال هلإ إال اهلل:قال
worship except Allah." The Ansasri man left him when ، فلما رجعوا إىل املدينة، وأما أسامة فقتله،إال اهلل
he said that. Usaamah, on the other hand, killed him.
When they returned to Madinah, and the news reached :وبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم قال ألسامة
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  نعم يا رسول: قال.""أقتلته بعد أن قال ال هلإ إال هلل
him, he asked Usaamah: "Did you kill him after he had
: قال. ويستجري بها،اهلل؛ إنما قاهلا يتعوذ بها من القتل
said there is no deity worthy of worship except Allah?"
Usaamah said: "Yes, O Messenger of Allah! He only  نعم قاهلا يتعوذ: قال.""أقتلته بعد أن قال ال هلإ إال اهلل
said it to save himself from being killed." The Prophet  وقد آذى املسلمني وقتل منهم فالنا،من القتل
repeated the question: "Did you kill him after he had
said there is no deity worthy of worship except Allah?"  أفال: فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم،وفالنا
Usaamah said: "Yes, he only said it to save himself شققت عن قلبه حىت تعتقد ذلك وجتزم به؛ فكيف
from being killed. He brought harm to the Muslims and
killed so and so of them." The Prophet, may Allah's  من يشفع،تصنع بال هلإ إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة
peace and blessings be upon him, said to him: "Did you  ومن حياج عنك وجيادل إذا يجء بكلمة،لك
split open his heart to verify his intention? What would
 كيف قتلت من قاهلا؟! يقول:اتلوحيد وقيل لك
you do with (his statement) 'there is no deity worthy of
worship but Allah' when it comes on the Day of  حىت تمنيت أين لم أكن أسلمت:أسامة ريض اهلل عنه
ً قبل هذا ايلوم؛ ألنه لو اكن
Judgment? Who will intercede for you, speak on your اكفرا ثم أسلم عفا اهلل
behalf and argue your case when the word of Tawheed
. لكنه اآلن فعل هذا الفعل وهو مسلم،عنه
is brought and it is said to you, 'How could you kill
someone who proclaimed it?' Usaamah, may Allah be
pleased with him, said: "I wished I had not embraced
Islam before that day," because if he were a disbeliever
who had just embraced Islam, Allah would pardon him.
However he committed this act while he was a Muslim.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > األسماء واألحاكم > اإلسالم:اتلصنيف
: والرواية اثلانية.)96 رقم97 /1(  ومسلم،)6872 رقم4 /9( )4269 رقم144 /5(  رواه ابلخاري: حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنه:راوي احلديث
.)97 رقم97 /1(  رواه مسلم: حديث جندب ريض اهلل عنه.)96 رقم97 /1( رواها مسلم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجَل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلرقة  :قبيلة معروفة من جهينة.
• صبحنا القوم  :أتيناهم صباحا.
• مياههم  :مجع ماء.

• غشيناه  :اقرتبنا منه وعلوناه بسالحنا.
• كف  :أمسك.

• متعوذا  :معتصما بها من القتل ال معتقدا هلا.
• بعثا  :جيشا.

• قصد غفلته  :أي طلبها.
• البشري  :أي :املبِّش.

• أوجع يف املسلمني  :أوقع بهم وآملهم.

• نفرا  :ما بني اثلالثة إىل التسعة من الرجال.

فوائد احلديث:
 .1اإلمام هو اذلي يبعث الرسايا ويأمر اجلنود.
 .2جيب تعليق أحاكم اإلسالم بالظاهر ،وال جيوز ابلحث عما يف ابلاطن.
 .3لم حيكم الرسول ىلع معاذ بالقصاص ألنه قتله متأوال ،فاكن يف ذلك شبهة ،واحلدود تدرأ بالشبهات.
 .4جواز تبشري اإلمام بانلرص ىلع األعداء ،وإخباره بما حدث يف ساحة املعركة.
َ
 .5جواز معاتبة اإلمام اجليش عن صدور خمالفة رشعية منهم.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،للنووي ،نِّش :دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عِّش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،نِّش :دار
كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح
ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4816( :
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َْ
َ
 وإن ابنك،جنان يف اجلنة
يا أم حارثة إنها ي
َ
َ
أصاب ال يفرد ْوس األىلع

"O mother of Haarithah, there are many
ranks in the gardens of Paradise, and your
son has attained Al-Firdaws (the highest
level in Paradise)".
**

398. Hadith:

: احلديث.398

ُّ  أن أم-ريض اهلل عنه- عن أنس
الربيع بنت الرباء
َ
صىل اهلل عليه-  أتت انليب،ويه أم حارثة بن ُرساقة
ُُ ر
-  أال حتَدث ِين عن حارثة، يا رسول اهلل: فقالت-وسلم
ُ
ْ
َّ
ْ َ اجلنة َص
 وإن اكن،ربت
 فإن اكن يف-واكن ق ِتل يوم بَد ٍر
َ ُ
ُ ْ ْ
 «يا أم: فقال،ابلاكء
غري ذلك اجتَ َهدت عليه يف
َ  وإن ْابنَك، إنها ج َنان يف اجلنة،حارثة
أصاب
ِ
َ
.»ال ِفرد ْوس األىلع

Anas, may Allah be pleased with him, reported that
Umm Ar-Rubay` bint Al-Baraa', who was the mother of
Haarithah ibn Suraaqah, came to the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and said: "O
Messenger of Allah! Will you not tell me about
Haarithah (he was killed in the Battle of Badr)? If he is
in Paradise, I shall show endurance, but if he has met
another fate, I will bitterly weep for him." He replied, "O
mother of Haarithah, there are many ranks in the
gardens of Paradise, and your son has attained AlFirdaws (the highest level in Paradise)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Meaning of the Hadith: Haarithah ibn Suraaqah, may
Allah be pleased with him, was martyred during the
Battle of Badr by an arrow that no one knew where it
came from. So, his mother went to the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and asked
him about her son's fate. She was worried that he would
not be considered a martyr, because he was killed by a
random shot and did not participate in the battle.
Another Hadith reads: "He was killed during the Battle
of Badr and was hit by an unknown arrow". No one
knows the shooter or where it comes from. Anas, may
Allah be pleased with him, reported in another Hadith
narrated by Ahmad and An-Nasaa'i that when
Haarithah went to a high place to patrol and be on the
lookout for enemies to inform others about their
position, he was shot dead by an arrow. For this reason,
his mother, may Allah be pleased with her, said that if
her son is in Paradise, she will be forbearing and patient
about missing him and seek reward from Allah.
Moreover, she will be happy that he was killed in the
cause of Allah and has won martyrdom. If he has met
another fate, she will bitterly weep for losing him and
the loss of his life in vain. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, told her that there
are many gardens of Paradise. In Al-Bukhari's
narration, the Prophet said: "Do you think that it is only
one garden? Verily, there are so many gardens, and he
is in the highest Firdaws." This is a unique place, which
is the best and highest rank, in Paradise. This is why
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َ ُ  أن حارثة بن:معىن احلديث
-ريض اهلل عنه- رساقة
اكن قد استشهد يوم بدر بسهم طائش ال يُعرف
ُ
صىل اهلل عليه-  فجاءت أ َّمه إىل انليب،مصدره

 تسأهل عن مصريه وخشيت أال يكون من-وسلم
الشهداء؛ ألنه قتل برمية غري مقصودة ولم يكن ممن

 "واكن: كما هو مرصح به يف احلديث،حِضوا املعركة
َ
ُ
ْ
،قتل يوم بَدر أصابه سهم غ ْرب" أي ال يعرف راميه
ُْ
 ويف رواية عند أمحد.أو ال يع َرف من أي جهة جاء

 "أن حارثة:-ريض اهلل عنه-  عن أنس:والنسايئ
َ
َّ َ
خ َرج نظارا [أي من اذلين طلبوا ماكنا مرتفعا
ْ
 فأتاه َسهم،] وُيربون عن حاهلم،ينظرون إىل العدو
 "فإن اكن يف:-ريض اهلل عنها-  وهلذا قالت."فقتله
َّ
 واحتسبته، صربت ىلع فقده: أي،"اجلَنة َص َربت عليه

 وفوزه، مستبِّشة بقتله يف سبيل اهلل،عند اهلل
ْ
 "وإن اكن غري ذلك اجتَهدت عليه يف.بالشهادة
َ
َ
: قال. وخ ِرس حياته دون فائدة،ابلاكء"؛ ألين خرسته
َّ
 كما جاء، َجنات كثرية: إنها جنان" أي،يا أم حارثة
ً
 "أجنة واحدة يه؟ إنها: مرصحا به يف رواية ابلخاري
 واملراد به،" وإنه يف الفردوس األىلع،ِجنَان كثرية
 وهلذا، هو أفضلها وأعالها،ماكن خمصوص من اجلنة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا سأتلم اهلل ،فاسألوه the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "If you ask Allah for something, ask for the
َْ
الفردوس ،فإنه أوسط اجلنة وأىلع اجلنة ،فوقه عرش Firdaws; it is the best and highest place in Paradise,
َّ
ُ َ َّ
الرمحن ،ومنه تفجر أنهار اجلَنة" ،ومعىن أوسط اجلنة and above it is the Throne of Beneficent (Allah), and
from it originate the rivers of Paradise." Being the best
خيارها ،وأفضلها وأوسعها.
place implies that it is the most spacious as well.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بدر  :أي :غزوة بدر.

• اجتهدت عليه بابلاكء  :من االجتهاد ،وهو بذل الوسع يف الطلب.

• الفردوس  :البستان اذلي جيمع يف لك يشء ،واملراد به حمل خمصوص يف اجلنة.

فوائد احلديث:
 .1لك من خرج يف سبيل اهلل فقتل فهو شهيد.
 .2معرفة ما أعد اهلل للمتقني ر
تهون املصائب عند املؤمنني.
 .3جواز ابلاكء عند املصيبة.
َّ
 .4أن اجلَنة فيها ِجنَان ومنازل ،وأن الشهداء يف أعالها.
 .5فضيلة حارثة بن انلعمان -ريض اهلل عنه -وأنه أصاب الفردوس األىلع.
 .6اجلنة درجات أعالها الفردوس.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،
حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني،
أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني
برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم،
راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونِّشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه،
1990م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3576( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O commander of the Believers! Allah said
to His Prophet: {Show forgiveness, enjoin
what is good, and turn away from the
ignorants} [Surat-ul-A‘raf: 199]. Indeed,
this one is from the ignorants.

صىل-  إن اهلل تعاىل قال نلبيه،يا أمري املؤمنني
 {خذ العفو وأمر بالعرف:-اهلل عليه وسلم

.وأعرض عن اجلاهلني} وإن هذا من اجلاهلني
**

399. Hadith:

: احلديث.399

َ
 ق ِدم: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
َ
َ
َ َُ
َ َ
ر
،يس
ٍ ابن أ ِخيه احلُر بن ق
ِ  فزنل ىلع،صن
ٍ عيينة بن ِح
َ َّ
ُ
،-ريض اهلل عنه- يهم عمر
ِ واكن من انلفر اذلين يد ِن
َ
ُ
-ريض اهلل عنه- واكن الق َُّراء أصحاب جم ِلس ُعمر
ُ
ً ُ
ُ
َ وم
 فقال عيينة البن،شاو َرتِه ك ُهوال اكنوا أو ش ُّبَانا
َ
ْ َ
ْ جه عند هذا األمري َف
استَأ ِذن
 لك و، يَا ابن أيخ:أ ِخيه
َ ََ َ ْ َ
َ َ ََ
 يه: فل َّما دخل قال،استَأذن فأ ِذن هل ُعمر
 ف،ِيل عليه
َ
َ
َ
ُ  فواهلل َما تُعطينَا اجل َ ْزل وال حت،اخلطاب
َّ يا ابن
ك ُم
ِ
َ
َ فينَا ب
 َح َّىت ه َُّم-ريض اهلل عنه-  فغضب عمر،العد ِل
ِ َِ
ْ
َّ
َ
ُّ
ُ
 إن اهلل، يا أمري املؤمنني: فقال هل احلر،أن يُوقِع بِه
 {خذ العفو:-صىل اهلل عليه وسلم- تعاىل قال ِنلَ ِبيره
:وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني}[األعراف
َ  واهلل َما َج، وإ َّن هذا ِمن اجلَا ِه ِلني،]198
او َزها ُعمر
ِ
ً َّ َ
ََ َ
َ
.-تعاىل-  واكن وقافا عند ِكتاب اهلل،ِحني تالها

‘Abdullah ibn ‘Abbas, may Allah be pleased with him,
reported: ‘Uyaynah ibn Hisn came to Medina and
stayed with his nephew al-Hurr ibn Qays who was
among the people close to ‘Umar, may Allah be pleased
with him. The Qur’anic reciters, old or young, had the
privilege of joining ‘Umar's council and he used to
consult them. ‘Uyaynah said to al-Hurr: "My nephew!
You are privileged in the sight of the Commander of the
Believers. So, obtain permission for me to sit with him?"
al-Hurr asked ‘Umar and he granted permission. When
‘Uyaynah came into the presence of ‘Umar, he
addressed him thus: "O son of Al-Khattab! By Allah, you
neither bestow much on us nor deal with us justly."
‘Umar, may Allah be pleased with him, got so angry that
he was about to beat him. Thereupon, Al-Hurr said: ''O
Commander of the Believers! Allah said to His Prophet:
{Show forgiveness, enjoin what is good, and turn away
from the ignorants} [Surat-ul-A‘raf: 199]. Indeed, this
one is from the ignorants. By Allah! ‘Umar stood
committed to the verse when Al-Hurr recited it, as he
always adhered strictly to the Book of Allah.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The noble Companion ‘Abdullah ibn ‘Abbas, may Allah
be pleased with him, informs us what happened to the
Commander of the Believers ‘Umar ibn Al-Khattab, may
Allah be pleased with him, when ‘Uyaynah ibn Hisn, of
high status among his people, came to see him in
Medina. ‘Uyaynah began his speech in a disrespectful
manner and then criticized and rebuked ‘Umar, saying:
“You neither bestow much on us nor deal with us justly.”
As a result, ‘Umar became so furious that he was about
to beat him; however, some of the Qur’anic reciters,
including ‘Uyaynah’s nephew, Al-Hurr ibn Qays, stood
up and addressed the rightly guided caliph ‘Umar,
saying: “O Commander of the Believers! Allah said to
His Prophet: {Show forgiveness, enjoin what is good,
and turn away from the ignorants} [Surat-ul-A‘raf: 199].
This one is from the ignorants.” ‘Umar stood committed
to that verse and suppressed his anger, as he always
adhered strictly to the Book of Allah. So, he refrained

276

**

ُ ُ
ريض- حي ِدثنا الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس
 عما حصل ألمري املؤمنني عمر بن-اهلل عنهما

 حيث قدم عليه عيينة بن،-ريض اهلل عنه- اخلطاب

 فبدأ، واكن من كبار قومه،-ريض اهلل عنه- حصن
َّ
ُّ
ُ عقبه
بالمعاتبة
 ثم،باتلهجم واالستناكر
الكمه الفض
َّ ً
ُ
، وال حتكم فينا بالعدل،عطينا اجلزل
ِ  ِإنك ال ت:قائال
، غضبا حىت اكد يِضبه-ريض اهلل عنه- فغضب عمر
ُ
ولكن قام بعض الق َّراء ومنهم ابن أيخ عيينة وهو
-ريض اهلل عنه- احلر بن قيس خماطبا اخلليفة الراشد

صىل اهلل-  قال نلبيه-تعاىل-  إن اهلل، يا أمري املؤمنني:

 "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن:-عليه وسلم
، وإن هذا من اجلاهلني، )199 :اجلاهلني" (األعراف
 ولم يتجاوزها؛ ألنه،فوقف عمر عندها وكتم غضبه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
اكن وقافا عند كتاب اهلل -ريض اهلل عنه وأرضاه،-
ُ
فوقف وما رضب الرجل؛ ألجل اآلية اليت ت ِليت ىلع
مسامعه .فهذا هو أدب الصحابة -ريض اهلل عنهم-

عند كتاب اهلل؛ ال يتجاوزونه ،إذا قيل هلم هذا قول
َُ
اهلل َوقفوا ،مهما اكن األمر.

from beating this man in compliance with the verse that
was recited to him. This is how the Companions, may
Allah be pleased with them, used to show politeness
and respect toward the Book of Allah. They would not
violate its commands and teachings. Whenever it was
said to them, “this is the word of Allah,” they would
submit to it, no matter what.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الِّشعية > واجبات اإلمام
ادلعوة واحلسبة > السياسة الِّشعية > نظام الشورى يف اإلسالم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• الق َّراء  :العلماء العباد.
• ِ َ
يه  :وفيها لغات :هيه ،وإيهويه لكمة تقال لغرضني.1:االسزتادة من عمل أو قول.2.الزجر واتلهديد ،وهو املراد من احلديث.
َ َ
• اجلزل  :الكثري العظيم من لك يشء.
• َّ
هم أن يُوقِع به  :يِضبه.
َّ ً
• اكن وقافا عند كتاب اهلل تعاىل  :يعمل بما فيه ،وال يتجاوزه أو يرتكه.
• انلفر  :ما دون العِّشة من الرجال.

• أصحاب جم ِلس عمر  :أي املالزمني ملجلسه.
ُ
• ك ُهوال  :من زاد عمره ىلع ثالث وثالثني سنة يف رأي أغلب أهل اللغة.
َ َ
• لك وجه  :لك جاه ومزنلة.
• ُ
العرف  :املعروف.
َ
ُ
أعرض عن اجلاهلني  :ال تقابلهم ب ِ َسف ِه ِهم.
• ِ
ُ
َ
• خ ِذ العفو  :ما عفا وتيرس من أخالق انلاس وال تبحث عنها.

فوائد احلديث:
ُ
 .1مزنلة ق َّراء القرآن ،وهم العلماء العاملون بأحاكمه ،ال املتكسبون بتالوته يف املآتم واألفراح.
 .2أنه ينبيغ لويل األمر جمالسة القراء والفقهاء يلذكروه إذا نيس ،ويعينوه إذا ذكر.
 .3رأي أهل العلم ال يكون بهوى وال ملصلحة ،بل يكون نرصة هلل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاحلق أحب إيلهم من أنفسهم وآبائهم
وأبنائهم وعشريتهم.

 .4حتبب احلاكم ألهل العلم وأهل مشورته بأن يستجيب لطلباتهم ما لم يكن فيه معصية.
َّ
َّ
 .5منقبة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -بأنه اكن وقافا عند حدود اهلل ممتثال ألوامره ،ال يتجاوزها وال يتعداها.

 .6استحباب صرب اإلمام ىلع الرعية ،واحلرص ىلع مصاحلها؛ فقد ظهر صرب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف مواطن من هذا
احلديث.
 .7حكمة العالم يف تذكري إمامه.

 .8فضل احللم والصفح عن اجلهال.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423( ،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).
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430( ،ه) .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن
عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،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) .تاج
ُّ
ملحمد بن ُّ
العروس من جواهر القاموسُّ ،
حممد بن عبد ُّ
امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار اهلداية .ادلالئل
الرزاق احلسيين،
يف غريب احلديث ،لقاسم بن ثابت بن حزم العويف الرسقسطي ،حتقيق :د .حممد بن عبد اهلل القناص انلارش :مكتبة العبياكن ،الرياض ،الطبعة:
األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)3155( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Jibreel (Gabriel), I have been sent to an
illiterate nation among whom there are the
elderly woman, the old man, the young boy,
the young girl, and the man who have never
read a book.

 منهم:يا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني

، واجلارية، والغَلم، والشيخ الكبري،العجوز
ً
والرجل اذلي لم يقرأ كتابا قط
**

400. Hadith:

: احلديث.400

َ
ُ
َ ِ  ل: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب بن كعب
يق رسول
َ
ُ
 «يا جربيل: فقال، جربيل-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ر
ُ
ُ َّ ُ ر
ُ إين بُع
ُ
 والشيخ،العجوز
 منهم:ثت إىل أمة أميرني
ِ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
 والرجل اذلي لم يقرأ كتابًا، واجلارية،والغالم
،الكبري
ُْ َ
َّ ُ
ْ َ
ُّ
.حممد إن القرآن أن ِزل ىلع سبعة أح ُرف
 يا:قط» قال

Ubayy ibn Ka`b, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, met Jibreel (Gabriel) and
said: ‘O Jibreel (Gabriel), I have been sent to an
illiterate nation among whom there are the elderly
woman, the old man, the young boy, the young girl, and
the man who have never read a book.’ He said: ‘O
Muhammad, indeed the Qur'an was revealed in seven
Ahruf (modes of recitation/styles of Arabic language)”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, met Jibreel (Gabriel) and told
him that he had been sent to an illiterate nation who
could not read. By this, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, meant that if he instructed
people to recite the Qur'an according to one Harf (mode
of recitation/style of Arabic language), they could not do
it, because some of them pronounced words differently,
others were too old to learn, others were too young to
read, and others had never read anything that was
written before. So Jibreel told the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, that the Qur'an was
revealed in seven Ahruf (plural of Harf), so each person
could read it in a way that was easy for them. Scholars
have differed greatly on what the seven Ahruf meant. It
seems (and Allah knows best) that they refer to the
different styles of pronouncing the Arabic language.
The Qur'an was revealed according to those styles to
make things easy at the beginning of Islam, as the
Arabs were dispersed then, in disagreement, and every
tribe had their own dialect. Some tribes would have had
a linguistic style that other tribes did not. However,
when Islam brought them together, and they were
united and harmonious under Islam, each tribe knew
the linguistic style of the other tribes. `Uthmaan ibn
`Affaan, may Allah be pleased with him, got the people
to recite in one Harf and burned the other copies of the
Qur’an that were written in other Ahruf, so there would
be no differences in the recitation of the Qur'an.
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 يا:ليق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جربيل فقال
 ال حيسنون القراءة،جربيل إين بُعثت إىل أمة أميني
ولو أقرأتهم ىلع لغة واحدة ال يقدرون عليها; ألن

 ومنهم من،منهم من جرى لسانه ىلع اإلمالة أو الفتح

 ومع، وحنو ذلك،يغلب ىلع لسانه اإلداغم أو اإلظهار

 وهما اعجزان،هذا منهم املرأة العجوز والشيخ الكبري
، ومنهم الصيب والفتاة الصغرية،عن اتلعلم للكرب

 ومنهم الرجل،وهما غري متمكنني من القراءة للصغر
 فقال جربيل بعد أن،املتوسط اذلي لم يقرأ كتابًا قط

 «يا حممد إن:-صىل اهلل عليه وسلم- راجعه انليب
ُ
واحد بما
لك
فليقرأ
»
أحرف
سبعة
ىلع
نزل
القرآن أ
ٍ
 وقد اختلف العلماء يف تعيني،يسهل عليه منها
ً
ً
فيما-  واملقصود بها،احلروف السبعة اختالفا كثريا

، أوجه من أوجه لغة العرب-يظهر واهلل أعلم
فالقرآن نزل ىلع هذه الوجوه للتخفيف يف أول األمر؛
ألن العرب اكنوا متفرقني واكنوا خمتلفني واكنوا

 ويكون عند هذه القبيلة ما،متنابذين وَّك هل لغته
 ولكن ملا مجع بينهما،ليس عند القبيلة األخرى
 وذهب ما بينهم من, واتصل بعضهم ببعض,اإلسالم

 وعرف لك ما عند,العداوة والشحناء بسبب اإلسالم
ريض اهلل-  قام عثمان بن عفان,اآلخرين من اللغة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عنه -فجمع انلاس ىلع حرف واحد من األحرف
السبعة؛ وأحرق ما سوى ذلك؛ حىت ال حيصل

االختالف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ َُ
َ ُ
ُُ
ُُ
َ
ب
اإليم ِ
ان بِالكت ِ
ب >> ح ِقيقة ِ
اإليمان بِالكت ِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• أ رميرني  :اذلين ال حيسنون القراءة.
• الغالم  :الصيب الصغري.
• اجلارية  :الفتاة الصغرية.

فوائد احلديث:
 .1رأفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته ىلع أمته.
 .2أن القرآن نزل من عند اهلل ىلع سبعة أحرف- ,واألحرف لغات من لغات العرب وهلجاتها-؛ تيسريا تلالوتها ىلع انلاس ورمحة من اهلل بهم,

وذلك يف بداية األمر ,وملا حصل اتلقاء العرب بعضهم ببعض -بسبب اإلسالم ,-وفهم لك واحد ما عند اآلخرين ،لم يكن هناك حاجة إىل بقاء
األحرف السبعة اليت نزلت للتخفيف ،فعند ذلك قرص عثمان -ريض اهلل عنه -عندما مجع القرآن انلاس ىلع حرف واحد ،وأحرق ما سوى ذلك؛
حىت ال حيصل االختالف.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نِّش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن
سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار
عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م- .اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان-طبع معه,-
حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح األبلاين ,دار با وزير للنِّش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م- .فتاوى
اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث
العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض- .رشح سنن أيب داود ,عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن بن عبد اهلل بن محد العباد ابلدر,
مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية- .جمموع الفتاوى ,تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ,املحقق:
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ,جممع امللك فهد لطباعة املصحف الِّشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية ,اعم النِّش1416 :ه1995/م.

الرقم املوحد)10836( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

يا خادل إنها ستكون بعدي أحداث وفنت

O Khaalid, after me, events, trials, and
divergence will occur. So if you can be the
servant of Allah who is killed, and not the
one killing, then do so.

 فإن استطعت أن تكون عبد اهلل،واختَلف
املقتول ال القاتل فافعل

**

401. Hadith:

: احلديث.401

َ ُ ُ
Khaalid ibn ‘Urfutah, may Allah be pleased with him,  قال يل: قال-ريض اهلل عنه- ع ْرف َطة
عن خادل بن
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
 "يا خادل إنها:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
and blessings be upon him, said to me: 'O Khalid, after
َ
ٌ َ ْ َ
َْ
ٌَ
me, events, trials, and divergence will occur. So if you  ف ِإ ِن،ستكون بع ِدي أحداث و ِفنت واختالف
ْ
َ استَ َط ْع
can be the servant of Allah who is killed, and not the ت أن تكون عبد اهلل املقتول ال القاتل
one killing, then do so"'.
َْْ َ

."فافعل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  خادل بن عرفطة-صىل اهلل عليه وسلم- أخرب انليب
him, told Khaalid ibn ‘Urfutah that there will be
ً
ً وحروبا
ً
,املستقبل
يف
ستكون
ا
وفتن
ا
اختالف
بأن هناك
differences, wars, and trials in the future. For example,
the Muslim Ummah (community) will not have a ruler at  أو بأن, أصال،مثل أن ال يكون لألمة إمام يقودها
all, or there will be a leader for each territory. Therefore,
 وتقوم، فتحدث بينهم فنت،وال
ٍ يكون يف لك قطر
dissensions and wars will arise among them. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  وبالكف, وأمره باعزتال الفتنة،بينهم حروب
ً
ordered Khaalid to isolate himself from such مظلوما
 ولو قتل، وعدم ادلخول فيها،والقعود عنها
temptations and not engage in them; to be killed
ً
َ
unjustly would be better for him than to kill a Muslim. In  أو, وذلك بأن يلزم بيته,خري هل من أن يقتل مسلما
ً
this case, it is recommended to confine oneself to one's  لكن دلت األدلة أن،أن يتحول من بدل الفتنة أصال
house or to completely move from the affected country.
،هل أن يدافع عن نفسه يف الفتنة وعن أهله وعن ماهل
However, there is a proof that one may defend oneself,
one's family, and one's property at times of tribulation. ،وهو معذور إن قتل أو قتل إن لم يرتتب فساد وفتنة
He is to be excused for killing or being killed, unless وأما إذا اكنت لكمة املسلمني جمتمعة ىلع إمام واحد؛
corruption and conflicts arise from that. If the Muslims
ً
ً
are united around an Imam, regardless of whether he  ثم خرج عليه خارجة هلم،سواء اكن عدال أو جائرا
is just or despotic, and a group of people rebel against  واخلروج ىلع الوايل، يريدون شق عصا الطاعة،منعة
him, and they have some power and want to create
dissension, then the Imam should communicate with ، فإذا راسلهم،فهؤالء جيب ىلع ويل األمر أن يراسلهم
them. If they refuse to obey him and scared the  فيجب، وأخافوا املسلمني،وامتنعوا عن الطاعة
Muslims, then the Imam should fight them so as to
 وجيب ىلع الرعية القيام،عليه قتاهلم؛ يلكف رشهم
restrain their evil. The people should side with the Imam
in fighting those rebels until they come back in  وقتال هؤالء اخلارجني حىت يفيئوا ويعودوا إىل،معه
conciliation, return to Allah's commands, and obey the
. والطاعة سواء اكنوا بغاة أو خوارج،أمر اهلل
leadership. This applies to oppressors as well as those
who rebel against the ruler and leave his obedience.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة:اتلصنيف
. رواه أمحد:راوي احلديث
َ ُ
-ريض اهلل عنه-  خادل بن ُع ْرف َطة:اتلخريج
**

. مسند أمحد:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

َ
• فِنت  :مجع فتنة ،وتطلق ىلع أشياء كثرية :من فتنة اإلعجاب ،واالستهواء ،وفتنة املال ،وفتنة الشيطان ،واالبتالء ،والعذاب ،وفتنة احلروب،
َّ
والقتال ،ولعلها املراد هنا.

فوائد احلديث:
 .1وجوب ترك القتال عند ظهور الفنت واتلحذير من ادلخول فيها.
 .2أنه ال جيب ادلفاع عن انلفس ،وقوهل" :إن استطعت" يدل ىلع أنها ال حترم املدافعة وأن انليه للتزنيه ال للتحريم.
 .3أن يف ذلك آية نبوية ومن دالئل انلبوة؛ فقد وقع ما أخرب به -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته بإرشادهم وقت الفنت ،ومرااعة املصلحة العامة.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،سبل السالم ،حممد بن
إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث- .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم ,ط  1408 ,3ه.

الرقم املوحد)58266( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Hadith of Abu Sa‘eed depicts some of
the scenes of the Day of Judgment, when
the believers see Allah, Blessed and
Exalted; the "Siraat" (bridge over Hell),
taking anyone in whose heart there is an
atom weight of faith out of the Fire; and the
intercession.

َ
ى
: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال،يا رسول اهلل
َ ُ
ُّ ض
ارون يف رؤية الشمس والقمر إذا اكنت
هل ت
ًْ َ
صحوا؟
**

402. Hadith:

Abu Sa‘eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "We said: 'O Messenger of Allah, shall we see
our Lord on the Day of Judgment?' He said: 'Do you
have any difficulty in seeing the sun and the moon when
the sky is clear?' We said: 'No.' He said: 'So you will
have no difficulty in seeing your Lord on that Day as
you have no difficulty in seeing them (the sun and the
moon in a clear sky).' He then said: 'Somebody will then
announce, 'Let every nation follow what they used to
worship.' So the followers of the cross will go with their
cross, and the idolaters will go with their idols, and the
followers of every false deity will go with their deity, until
those who used to worship Allah, both the pious and
the sinful, and some of the People of the Book remain.
Then Hell will be presented to them as if it were a
mirage. It will be said to the Jews: 'What did you use to
worship?' They will reply: 'We used to worship 'Uzayr
(Ezra), the son of Allah.' It will be said to them: 'You are
liars, for Allah has neither a wife nor a son. So what do
you want?' They will reply: 'We want You to provide us
with water.' It will be said to them: 'Drink, and they will
fall down in Hell (instead).' Then it will be said to the
Christians: 'What did you use to worship?' They will
reply: 'We used to worship the Messiah, the son of
Allah.' It will be said: 'You are liars, for Allah has neither
a wife nor a son. So what do you want?' They will say:
'We want You to provide us with water.' It will be said to
them: 'Drink, and they will fall down in Hell (instead).'
When only those who used to worship Allah, both the
pious and the sinful ones, remain, it will be said to them:
'What keeps you here when all the people have gone?'
They will say: 'We parted with them (in the world) when
we were in greater need of them than we are today. We
heard the call of one proclaiming, 'Let every nation
follow what they used to worship', and now we are
waiting for our Lord.' Then the Almighty will come to
them in a form other than the one in which they saw
Him the first time, and He will say: 'I am your Lord,' and
they will say: 'You are our Lord.' None will speak to Him
then but the Prophets, and then it will be said to them:
'Do you know any sign by which you can recognize
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: احلديث.402

َ
 قلنا يا رسول-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َّ  هل نرى،اهلل
ُّ  «هل تُ َض:ربنا يوم القيامة؟ قال
ارون يف
ْ
، ال: قلنا،»رؤية الشمس والقمر إذا اكنت َصح ًوا؟
ارون يف رؤية ر
ُّ  «فإنكم ال تُ َض:قال
 إال،ربكم يومئذ
ُّ كما تُ َض
: «ينادي منا ٍد:ارون يف رؤيتهما» ثم قال
ُّ
 فيذهب،يلذهب لك قوم إىل ما اكنوا يعبدون
ُ
ُ
وأصحاب األوثان مع
،أصحاب الصليب مع صليبهم
ُ ر
 حىت يبىق من،وأصحاب لك آهل ٍة مع آهلتهم
،أوثانهم
َُُّ
َ اكن يعبد
 وغربات من أهل، ِمن بَ ٍّر أو فاجر،اهلل
ُ
ٌ تعرض كأنها َرس
 فيقال،اب
 ثم يؤىت جبهنم،الكتاب
ُ
َ  كنا نعبد ع َزير: ما كنتم تعبدون؟ قالوا:لليهود
ابن
 فما، لم يكن هلل صاحبة وال ودل، كذبتم: فيقال،اهلل
، ارشبوا: فيقال، نريد أن تسقيَنا:تريدون؟ قالوا

 ما كنتم: ثم يقال للنصارى،فيتساقطون يف جهنم
َ
: فيقال،املسيح ابن اهلل
 كنا نعبد:تعبدون؟ فيقولون
 فما تريدون؟، وال ودل، لم يكن هلل صاحبة،كذبتم
 ارشبوا فيتساقطون: فيقال، نريد أن تسقيَنا:فيقولون
، حىت يبىق من اكن يعبد اهلل من بَ ٍّر أو فاجر،يف جهنم

: ما حيبسكم وقد ذهب انلاس؟ فيقولون:فيقال هلم
َّ
ُ
 وإنا سمعنا،أحوج منا إيله ايلوم
 وحنن،فارقناهم
ُّ ْ ْ َ
 وإنما، يللحق لك قوم بما اكنوا يعبدون:مناديًا ينادي
َّ ننتظر
 فيأتيهم اجل َ َّبار يف صورة غري صورتِه: قال،ربنا
َ
ُّ  أنا: فيقول،أول مرة
: فيقولون،ربكم
اليت رأوه فيها
ُ َ ُر
ُّ أنت
 هل: فيقول، فال يكلمه إال األنبياء،ربنا
ٌ
، الساق:بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون
ُّ
ُ
َ
 ويبىق من، فيسجد هل لك مؤمن،كشف عن ساقه
ِ في
ُ ياء
ً اكن يسجد هلل ر
، فيذهب كيما يسجد،وس ْم َعة
ِ
ً
ْ ُ
ً
َ
ُ فيعود
 ثم يؤىت باجلرس فيجعل بني،ظهره َطبَقا واحدا
ْ َ
: وما اجلرس؟ قال، يا رسول اهلل: قلنا،»ظه َري جهنم
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Him?' They will say: 'The Shin,' and so Allah will
uncover His Shin, whereupon every believer will
prostrate before Him, and there those who used to
prostrate before Him just for showing off and for gaining
good reputation will remain. These people will try to
prostrate, but their backs will be rigid, like a piece of
wood (and they will not be able to prostrate). Then the
Bridge (Sirat) will be laid across Hell.' We, the
Companions of the Prophet, said: 'O Messenger of
Allah! What is the Bridge?' He said: 'It is a slippery
(bridge) on which there are clamps and hooks like a
thorny seed that is wide at one side and has thorns with
bent ends. Such a thorny seed is found in Najd and is
called As-Sa‘daan. Some of the believers will cross the
Bridge as quickly as the wink of an eye, others as
quickly as lightning, as a strong wind, and as fast
horses and riding camels. So some will be safe without
any harm, some will become safe after having received
some scratches, and some will fall down into Hell (Fire).
The last person will cross by being dragged (over the
bridge). You (Muslims) cannot be more pressing in
claiming a right that has been clearly proved to be yours
from me than the believers in interceding with the
Almighty for their (Muslim) brothers on that Day, when
they see themselves safe. They will say: 'O Allah!
(Save) our brothers (for they) used to pray with us, fast
with us, and do good deeds with us.' Allah will say: 'Go
and take out (of Hell) anyone in whose heart you find
faith equal to the weight of a dinar.' Allah will forbid the
Fire to burn the faces of those sinners. They will go to
them and find some of them in the fire of Hell up to their
feet, and some up to the middle of their legs. So they
will take out those whom they will recognize and then
return, and Allah will say (to them): 'Go and take out (of
Hell) anyone in whose heart you find faith equal to the
weight of half a dinar.' They will take out whomever they
will recognize and return, and then Allah will say: 'Go
and take out (of Hell) anyone in whose heart you find
faith equal to the weight of an atom,' and so they will
take out all those whom they will recognize.' If you do
not believe me then read the noble verse: {Surely, Allah
wrongs not even of the weight of an atom (or a smallest
ant) but if there is any good (done) He doubles it.}
[Surat-un-Nisaa: 40] The Prophet added: 'The prophets
and angels and the believers will intercede, and then
the Almighty (Allah) will say: 'Now remains My
Intercession.' He will then hold a handful of the Fire
from which He will take out some people whose bodies
have been charred, and they will be thrown into a river
at the entrance of Paradise called the water of life. They
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ٌَ َ ُ
ٌ َّ ٌ
َ ُ
ْ
وح َسكة
، عليه خطاطيف ولَكيلب،« َمد َحضة َم َزلة
ٌ َ َْ َُ
ْ َ
َُْ ٌ
: يقال هلا،حة هلا شوكة عقيفاء تكون بنجد
مفلط
ْ َّ
ْ
َ
َّ
ر
،واكلريح
اكلط ْرف واكلربق
 املؤمن عليها،السعدان
َ
َّ
ر
وناج
،فناج ُم َسل ٌم
،والراكب
وكأجاويد اخليل
ٍ
ٍ
ٌ َْ
ٌ ُ ْ َ
َّ  حىت،وس يف نار جهنم
ُ يمر
آخرهم
 ومكد،خمدوش
ً
ً
 فما أنتم بأشد يل ُمناشدة يف احلق قد،سحبا
يسحب
َ
َّ
َّ
َ
ْ
 وإذا رأوا أنهم،تبني لكم من املؤمن يومئذ للجبار
َ
 اكنوا، ربنا إخواننا: يقولون، يف إخوانهم،قد جنَ ْوا

 فيقول، ويعملون معنا، ويصومون معنا،يصلون معنا
ُ ْ
ُ
 فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال ِدينار، اذهبوا:-تعاىل- اهلل
ُ
ُ وحيَ رر ُم ا
،هلل ُص َو َرهم ىلع انلار
،من إيمان فأخرجوه
ُ
 وإىل،وبعضهم قد اغب يف انلار إىل قد ِمه
فيأتونهم
َ
ْ
، ثم يعودون، فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا،أنصاف ساقيْه
ْ
ُ
َ  اذهبوا:فيقول
فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال نصف
ْ
، ثم يعودون، فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا،دينار فأخرجوه
ْ
 اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال ذرة من:فيقول
ْ ُ
:فيخ ِرجون َمن َع َرفوا» قال أبو سعيد
،إيمان فأخرجوه
َّ
ْ ُ ر
َّاهلل ال َي ْظل ُم مثْ َق َال َذرة
َ
 {إن:فإن لم ت َصدقوين فاقرءوا
ِ ِ
ٍ
ً
ْ
ُ َ ْ
ُّ
ُ
انلبيون
فيشفع
« }وإن تك َح َسنَة يُ َضا ِعف َها
ْ َ بَقي: فيقول اجل َ َّبار،واملالئكة واملؤمنون
،ت شفاعيت
ِ
ً َ َْ
َْ
ُ َ َْ
ً
ُ ْ ُ
،قد امتحشوا
ِ  فيخ ِرج أقواما،فيق ِبض قبضة من انلار
ْ فيُلْ َق
، ماء احلياة: يقال هل،نهر بأفواه اجلنة
يف
ن
و
ٍ
َّ
َْ
َْ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ُ
َّ
،محيل السيل
ِ فينبُتون يف حافتيه كما تنبت ا
ِ حلبة يف
ْ َّ
، وإىل جانب الشجرة،الصخرة
قد رأيتُموها إىل جانب
 وما اكن منها،فما اكن إىل الشمس منها اكن أخِض
ر ر
َّ
 فيُجعل، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ،إىل الظل اكن أبيض
َ ،يف رقابهم اخل َ َواتيم
 فيقول أهل،فيدخلون اجلنة
َ
َ
ُ  هؤالء ُع َت:اجلنة
 أدخلهم اجلنة بغري ع َم ٍل،قاء الرمحن
َّ َ
 لكم ما رأيتم: فيقال هلم،خري قدموه
ٍ  وال،عملوه
ُ
.»ومثله معه
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will grow on its banks just as a seed carried by the
torrent grows. You have noticed how it grows beside a
rock or beside a tree and how the side facing the sun is
green while the side facing the shade is white. Those
people will come out (of the River of Life) like pearls,
and they will have seals on their necks, and then they
will enter Paradise, whereupon the people of Paradise
will say: 'These are the people emancipated by the
Most Merciful. He has admitted them into Paradise
without them having done any good deeds and without
sending forth any good (for themselves).' Then it will be
said to them: 'For you is what you have seen and its
equivalent as well"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Some of the Companions asked the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, if they will
see their Lord on the Day of Judgment. He answered in
the affirmative, saying that they will see their Lord just
as they see the sun at noon and the moon in the full
moonlit night, without crowding or competing for it. The
similarity drawn here is related to the clarity of vision
and the removal of doubt and difficulty. It is a similarity
of clear vision in both cases, not of the seen objects.
This sight of Allah is different from the sight of Him in
Paradise, which is particular to the allies of Allah as an
honor for them. The sight of Him in this Hadith
distinguishes between those who worshiped Allah and
those who worshiped other deities. Then the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said that on the Day of Judgment, a
proclaimer will proclaim: "Whoever worshiped other
than Allah, let him follow what he worshiped." Another
authentic narration says that Allah, the Almighty, is the
One Who proclaims. Hence, all those who worshiped
idols and stones would be gathered and thrown in the
fire of Hell until only those who worshiped Allah remain,
both the righteous and the sinful thereof, as well as
some remnants of the Jews and the Christians, for most
of them will have gone along with their idols to Hell. Hell
will be presented to the people in that situation as if it is
a mirage. Then the Jews will be summoned, and it will
be said to them: "What did you worship?" They will say:
"We worshiped 'Uzayr (Ezra), the son of Allah." It will
be said to them: "You tell a lie; Allah never had a
spouse or a son. What do you want now?" They will
say: "We want to drink." Their primary request will be
water because the successive terrors on that day will
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ُ سأل
َّ
 هل:انليب صىل اهلل عليه وسلم
بعض الصحابة
َّ نرى
ربنا يوم القيامة؟ فقال هلم انليب صىل اهلل عليه

 نعم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون:وسلم
الشمس يف منتصف انلهار والقمر يللة ابلدر من غري
 والتشبيه إنما وقع يف الوضوح،ازدحام وال منازعة

 فهو تشبية للرؤية،وزوال الشك واملشقة واالختالف
 وهذه الرؤية غري الرؤية اليت.بالرؤية ال للمريئ باملريئ

يه ثواب لألويلاء وكرامة هلم يف اجلنة؛ إذ هذه للتميزي
 ثم أخرب رسول.بني َمن عبد اهلل وبني من عبد غريه
:اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة

 ويف رواية،من اكن يعبد شيئا من دون اهلل فليتبعه
 فيُجمع من، أن اهلل هو اذلي ينادي سبحانه:صحيحة
ُ اكن يعبد األصنام من دون اهلل
ويقذفون يف نار
ً
مطيعا
 فال يبىق إال من اكن يعبد اهلل سواء اكن.جهنم

 وأما،أو اعصيًا وبعض بقايا قليلة من يهود ونصارى
ُّ ُ
ُ
،وجلهم فقد ذهب بهم مع أوثانهم إىل جهنم
معظمهم
ُ
ويؤىت جبهنم تعرض ىلع انلاس يف ذلك املوقف كأنها
 َمن كنتم تعبدون؟: فيقال هلم، فيجاء بايلهود،رساب
َّ
ُ
َ ير
َ نعبد ُع َز
 كذبتم يف: فيقال هلم.ابن اهلل
 كنا:قالوا
ُ ير
ُ  ُع َز:قولكم
ابن اهلل؛ فإن اهلل لم يتخذ زوجة وال
ً
 نريد أن: فماذا تريدون؟ فيقولون: ثم يقال هلم،ودلا
 وقد صار أول مطلبهم املاء؛ ألنه يف ذلك.نِّشب

 وترادف،املوقف يشتد الظمأ تلوايل الكربات
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have made them extremely thirsty. Hell will seem to be
water to them, so they will be told to go and drink from
what they see as water. Thus, they will go, only to find
that it is Hell with its raging parts, which will be
consuming one another, and they will fall into it. The
same will happen to the Christians after them, until no
one is left except those who worshiped Allah, be they
pious or sinful. It will be said to them: "Why are you still
here while everyone else has gone?" They will say: "We
kept ourselves separate from the people in the world
though we were in great need of them because they
disobeyed Allah and went against His command. So we
did not associate ourselves with them, hating them for
the sake of Allah and giving precedence to obeying our
Lord. We now await our Lord, Whom we used to
worship in our worldly life." Allah, the Almighty, will
come to them in a form other than the one they saw the
first time. This is an explicit indication that they had
seen Him in a form that was recognizable to them
before this time. It is invalid to interpret this scene
differently; rather, it must be accepted without asking
"How?" or drawing analogies or distorting or negating
it. When Allah, the Almighty, comes to them, He will
say: "I am your Lord." They will joyfully say: "You are
our Lord." Then only the Prophets will speak to Him. He
will say: "Is there a sign between you and Him by which
you recognize Him?" They will say: "The Shin." So He
will reveal His Shin, and the believers will recognize
Him and fall in prostration before Him. The hypocrites,
however, who used to prostrate out of ostentation, will
be prevented from prostrating. Their backs will be like
one stiff layer, unable to bow or prostrate. That is
because they did not prostrate to Allah in the worldly
life; rather, they prostrated to serve their worldly
purposes. This scene establishes that Allah, the
Almighty, has a Shin (Saaq) as one of His Attributes.
Thus, this Hadith and similar ones interpret the noble
verse: {The Day the Shin will be uncovered and they
are invited to prostration but they will not be able to do
so} [Surat-ul-Qalam: 42] To interpret 'Shin' in this
context as 'severe affliction' or 'distress' is an
outweighed interpretation. In any case, the Attribute of
the 'Shin' is established for Allah, the Almighty, from the
Sunnah. The preponderant view is that the verse
indicates the Attribute, without asking "How?" or
drawing analogies or distorting or negating. Then the
Sirat (Bridge) will be set up over Hell. It is slippery, feet
cannot stand firm on it, with hooks to seize some of the
passers on the Sirat and thick flat thorns. The people
will then pass over the Sirat according to their faith and
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ر
، وقد ُمثلت هلم جهنم كأنها ماء،الشدائد املهوالت

. فارشبوا، اذهبوا إىل ما ترون وتظنونه ماء:فيقال هلم
ً
فيذهبون فيجدون جهنم يكرس بعضها بعضا؛ لشدة

 ومثل،اتقادها وتالطم أمواج هلبها فيتساقطون فيها
َْ
 حىت إذا لم يبق إال َمن.ذلك يقال للنصارى بعدهم
َ اكن يعبد
 فيقال هلم ما،اهلل من مطيع واعص

:يوقفكم هذا املوقف وقد ذهب انلاس؟ فيقولون

فارقنا انلاس يف ادلنيا وحنن ايلوم أحوج إىل

،مفارقتهم؛ وذلك ألنهم عصوا اهلل وخالفوا أمره
ً
ً
 وإيثارا لطاعة، بغضا هلم يف اهلل،فعاديناهم ذللك

، وحنن ننتظر ربنا اذلي كنا نعبده يف ادلنيا،ربنا

فيأتيهم اهلل تعاىل يف صورة غري الصورة اليت رأو فيها

 ويف هذا بيان رصيح أنهم قد رأوه يف صورة،أول مرة
 وال يصح تأويل، قبل أن يأتيهم هذه املرة،عرفوه فيها

 بل جيب اإليمان بها من غري تكييف وال،الصورة

 فإذا أتاهم اهلل.تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل
ً ، أنت ربنا: فيقولون. أنا ربكم:تعاىل قال هلم
فرحا
ً
 وعند ذلك ال يكلمه سبحانه إال،واستبشارا
بذلك
ٌ
 هل بينكم وبينه آية: فيقول اهلل هلم،األنبياء

 فيكشف سبحانه عن. الساق:تعرفونه بها؟ فيقولون
 وأما،ساقه فيعرفه املؤمنون بذلك فيسجدون هل
ُ ،املنافقون اذلين يراءون انلاس بعبادتهم
فمنعوا من
ً
ً
ُ
 ال،وجعلت ظهورهم طبقا واحدا
،السجود
 وال السجود؛ ألنهم ما اكنوا يف،يستطيعون االحنناء

 وإنما اكنوا يسجدون،احلقيقة يسجدون هلل يف ادلنيا

 فيف ذلك إثبات الساق صفة هلل.ألغراضهم ادلنيوية
ً
 ويكون هذا احلديث وحنوه تفسريا لقوهل،تعاىل
ْ ُ ََْ
ُ الس
ُّ ك َش ُف َعن َساق َو ُي ْد َع ْو َن إ َىل
جو ِد
 {يوم ي:تعاىل
ِ
ٍ
َ ُ َ َْ َ
فال يست ِطيعون} وتفسري الساق يف هذا املوضع بالشدة
 وجيب مع ذلك إثبات صفة الساق،أو الكرب مرجوح

 وداللة اآلية ىلع الصفة هو،هلل تعاىل من السنة
 وذلك من غري تكييف وال تمثيل،الراجح واألصح

، ثم يؤىت بالرصاط.ومن غري حتريف وال تعطيل
 وهذا الرصاط ال تستمسك،فيُجعل يف وسط جهنم
، وىلع هذا الرصاط خطاطيف، وال تثبت،فيه األقدام
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deeds. Those of perfect faith and good deeds that were
sincere to Allah will pass like the twinkling of an eye,
others will pass like lightning, like wind, etc. Those who
pass over the Sirat will be of four categories: The first:
Those who will be saved and safe from harm. They
pass at different speeds, as mentioned above. The
second: Those who will be saved but will sustain
scratches from the hooks or lacerations from the flames
of Hell. The third: Those who will be cast into Hell,
forcefully thrown into it. The fourth: Those who will be
dragged on the Sirat because they did not have enough
good deeds to carry them over it. Then the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, said:
"There will be none among you more eager to claim a
right from me than the believers on the Day of
Judgment from their Lord Almighty." This is part of the
Mercy and Generosity of Allah, as He permits His
believing slaves to implore Him to pardon their brethren
who were thrown in Hell because of the sins that they
defied their Lord with. He will inspire the believers who
were saved from the torment of the fire and the terrors
of the Sirat to implore Him and intercede with Him for
those sinning slaves. This is indeed an aspect of His
Mercy, exalted be He. They will say: "O our Lord, they
were our brethren who prayed with us, fasted with us,
and did good deeds with us." This indicates that those
who do not pray with the Muslims nor fast with them are
not entitled to the intercession of the believers with their
Lord on their behalf. It also indicates that those whom
the believers interceded for were also believers who
worshiped Allah alone. They used to pray and fast, but
they committed some sins which entailed entering Hell.
This is a refutation of two deviant sects: the Kharijites
and the Mu‘tazilites, who claim that whoever enters Hell
never comes out of it and that the person who commits
a major sin will remain eternally in Hell. Allah, the
Almighty, will say to the believers: "Go and take out (of
Hell) anyone in whose heart you find faith equal to the
weight of a dinar (a gold coin)." And Allah will forbid the
Fire to burn the faces of those sinners. They will go and
find that some of them will have been overtaken by fire
up to their feet, and some up to the middle of the shank
or up to the knees. They will take out those whom they
recognize. Then they will return and implore Allah
again. He will say: "Go and take out anyone in whose
heart you find faith equal to the weight of half a dinar."
They will take out those whom they recognize. Then
they will return and implore Allah again. He will say: "Go
and take out anyone in whose heart you find faith equal
to the weight of an atom." They will take out those

287

وهو احلديدة املعقوفة املحددة؛ ألجل أن تمسك من

 وىلع الرصاط، فيه قريبة من اللكوب،أريد خطفه بها
ً
 يمر انلاس ىلع هذا،أيضا أشواك غليظة عريضة

 فمن اكن إيمانه،الرصاط ىلع قدر إيمانهم وأعماهلم
ً
ً
ً
 فإنه يمر من فوق، وعمله صاحلا خالصا هلل،اكمال

 ومن اكن دون ذلك يكون مروره،جهنم لكمح ابلرص
ُ
، كما ف رصل ذلك يف احلديث،حبسب إيمانه وعمله
ُر
 واملارون ىلع الرصاط. إىل آخره، والريح،ومثل بالربق
َّ
، انلايج املسلم من األذى: األول:أربعة أصناف
.وهؤالء يتفاوتون يف رسعة املرور عليه كما سبق

 واخلدش هو اجلرح، انلايج املخدوش:واثلاين
 أو أصابته، أنه أصابه من لفح جهنم: يعين،اخلفيف

.الالكيلب واخلطاطيف اليت ىلع الرصاط خبدوش
: والرابع. امللىق فيها بقوة، املكدوس يف انلار:واثلالث
ً
اذلي يُسحب ىلع الرصاط سحبا قد عجزت أعماهل
 «فما أنتم: ثم قال صىل اهلل عليه وسلم.عن محله
 من املؤمن،بأشد يل مناشدة يف احلق قد تبني لكم

 حيث أذن، ورمحته،يومئذ للجبار» هذا من كرم اهلل

لعباده املؤمنني يف مناشدته وطلب عفوه عن إخوانهم
ُ
 بسبب جرائمهم اليت اكنوا،اذلين ألقوا يف انلار
ْ َ
 ومع ذلك أهلم املؤمنني اذلين جنوا،يبارزون بها ربهم
، أهلمهم مناشدته،من عذاب انلار وهول الرصاط

 وأذن هلم يف ذلك؛ رمحة منه هلم،والشفاعة فيهم

 ربنا إخواننا اذلين اكنوا: «يقولون.تبارك وتعاىل
 ويعملون معنا» مفهوم، ويصومون معنا،يصلون معنا
 وال يصومون،هذا أن اذلين ال يصلون مع املسلمني
. وال يناشدون ربهم فيهم، ال يشفعون فيهم،معهم

وهو يدل ىلع أن هؤالء اذلين وقعت مناشدة املؤمنني

 «إخواننا: موحدين؛ لقوهلم،لربهم فيهم اكنوا مؤمنني
 ولكن،» ويصومون معنا،اكنوا يصلون معنا
. اليت أوجبت هلم دخول انلار،ارتكبوا بعض املآثم

، واملعزتلة، اخلوارج:ويف هذا رد ىلع طائفتني ضاتلني
 وإن، إن من دخل انلار ال ُيرج منها:يف قوهلم

، اذهبوا: فيقول اهلل تعاىل هلم.صاحب الكبرية يف انلار
ُ
فمن وجدتم يف قلبه مقدار ِدينار من إيمان فأخرجوه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
whom they recognize. At this point, Abu Sa‘eed AlKhudri said: "If you do not believe me, then recite (the
noble verse): {Surely Allah wrongs not the weight of an
atom; and if it is a good deed, He multiplies it...} [Suratun-Nisaa: 40]" The fact that Abu Sa‘eed used this verse
as evidence is clear proof that if the slave had an atom’s
weight of faith in his heart, Allah will multiply it for him
and thus save him from the torment thereby. Then he
said: "The Prophets, the angels, and the believers will
intercede." This is explicit proof that these three
categories will be granted permission to intercede.
However, it must be noted that any intercession from
anyone does not take place except after Allah, the
Almighty, permits it, as proved by their imploring their
Lord, upon which He gives them permission and says:
"Go and take out anyone you find…" He said: "Then
the Almighty (Allah) will say: 'Now remains My
Intercession.' He will then hold a handful of the Fire,
from which He will take out some people whose bodies
have been charred." The intercession of Allah, the
Almighty, means bestowing His Mercy upon those
tormented slaves, so He takes them out of the Fire. The
statement: "He will then hold a handful," establishes
that Allah, the Almighty, has a grip with which He holds
a handful. There are several texts in the Book of Allah
(the Qur’an) and the Sunnah of His Messenger, may
Allah’s peace and blessings be upon him, that establish
the attributes of the 'Hand' and ;Grip' for Allah, the
Almighty. However, the advocates of distorted, flawed
interpretations refuse to accept these attributes and do
not believe in them. They shall soon know that the truth
is what Allah said and what His Messenger said, and
they will realize that they had gone astray in this regard.
Allah, the Almighty, will hold a handful of the Fire from
which He will take out some people whose bodies have
been charred. They will then be cast into a river called
the water of life on the outskirts of Paradise. Upon that,
their flesh and bones and vision that were burnt by the
fire will grow again near that river just as a seed grows
from the silt carried by flood water. "You have noticed
how it grows beside a rock or beside a tree and how the
side facing the sun is green while the side facing the
shade is white." This means that their flesh will grow
swiftly, because the seed carried by the torrent
germinates quite fast. "The side facing the shade is
white while the side facing the sun is green" due to its
fragility and tenderness. This simile does not
necessarily mean that those people will grow with those
colors, as some interpreters said: "The side facing
Paradise will be white, while the side facing Hell will be
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ُ
ُ وحيَ رر ُم
،اهلل ىلع انلار أن تأكل وجوههم
،من انلار

،فيأتونهم فيجدون بعضهم قد أخذته انلار إىل قد ِمه
ْ
َْ
 فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا،وبعضهم إىل أنصاف ساقيه
ُ
َ  اذهبوا: فيقول اهلل هلم، ثم يعودون،منهم
فمن وجدتم

يف قلبه مقدار نصف دينار من إيمان فأخرجوه من
ْ
: فيقول، ثم يعودون، فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا منهم،انلار
اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه مقدار ذرة من إيمان
ْ
 وعند ذلك قال، فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا منهم،فأخرجوه
َّ
ْ ُ ر
َ {إن
اهلل
: فإن لم ت َصدقوين فاقرءوا:أبو سعيد اخلدري
ً
ْ
َ َ َْ
ُ َ ْ
َْ
}ال يظ ِل ُم ِمثقال ذ َّر ٍة وإن تك َح َسنَة يُ َضا ِعف َها
واستشهاد أيب سعيد باآلية ظاهر يف أن العبد إذا اكن
، فإن اهلل يضاعفه هل،معه مثقال ذرة من إيمان

، واملالئكة، «فيشفع انلبيون: ثم قال.فينجيه بسببه

واملؤمنون» وهذا رصيح يف أن هؤالء األقسام اثلالثة
، ولكن جيب أن يُعلم أن شفاعة أي شافع،يشفعون
 كما تقدم يف،ال تقع إال بعد أن يأذن اهلل فيها
: ثم يأذن هلم فيقول،مناشدتهم ربهم وسؤاهلم إياه

: «فيقول اجلبار: قوهل. إىل آخره،اذهبوا فمن وجدتم

 فيخرج، فيقبض قبضة من انلار،بقيت شفاعيت
ً
أقواما قد امتحشوا» واملراد بشفاعته تعاىل رمحته
 «فيقبض: قوهل. فيخرجهم من انلار،هلؤالء املعذبني

 وكم يف كتاب اهلل،قبضة» فيه إثبات القبض هلل تعاىل
تعاىل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم من نص يثبت
ر
املحرفني
 ولكن أهل اتلأويل الفاسد،ايلد والقبضة
 وسوف يعلمون أن، واإليمان به،يأبون قبول ذلك

 وأنهم قد ضلوا السبيل،احلق ما قاهل اهلل وقاهل رسوهل

، فيقبض سبحانه قبضة من انلار.يف هذا ابلاب
ً
: قوهل،فيخرج أقواما قد احرتقوا وصاروا فحما
ْ َُْ
، ماء احلياة: يقال هل،نهر بأفواه اجلنة
ٍ «فيلقون يف
 فيُطرحون يف نهر بأطراف:فينبتون يف حافتيه» أي
 أي املاء اذلي حييي من،اجلنة يُعرف بماء احلياة
 وعند ذلك تنبت حلومهم وأبصارهم،انغمس فيه

،وعظامهم اليت احرتقت يف انلار جبانب هذا انلهر

 قد رأيتموها، «كما تنبت احلبة يف محيل السيل:قوهل
 فما اكن إىل، وإىل جانب الشجرة،إىل جانب الصخرة
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الشمس منها اكن أخِض ،وما اكن إىل الظل اكن

أبيض» يعين بذلك :رسعة خروج حلومهم؛ ألن انلبت

green." Rather, the simile is intended to resemble them
to said plant in the swiftness of its growth and its
fragility. Therefore, he said that they will come out (of
the water of life) like pearls in the purity and beauty of
their skin. "And they will have seals on their necks" on
which it is written: The ones emancipated from Hell by
the Most Merciful. "Then they will enter Paradise,
whereupon the people of Paradise will say: 'These are
the people emancipated by the Most Merciful. He has
admitted them into Paradise without them having done
any good deeds and without sending forth any good (for
themselves).'" This means that though they did not do
good deeds in the worldly life, they do have the
fundamental basis of faith, which consists of testifying
that there is no god but Allah and believing in their
Messenger. "Then it will be said to them: 'For you is
"'what you have seen and its equivalent as well.
;Apparently, they will enter vacant places in Paradise
hence, this was said to them.

يف محيل السيل  -كما ذكر ُ -يرج برسعة ،وهلذا
يكون من جانب الظل أبيض ،ومن جانب الشمس
أخِض ،وذلك لضعفه ورقته ،وال يلزم أن يكون

نبتهم كذلك  -كما قاهل بعضهم :بأن اذلي من جانب
اجلنة يكون أبيض ،واذلي من جانب انلار يكون

أخِض  -بل املراد تشبيههم بانلبت املذكور يف رسعة
خروجه ،ورقته ،وذللك قال« :فيخرجون كأنهم
اللؤلؤ» يعين :يف صفاء بِّشتهم ،وحسنها .قوهل:

«فيجعل يف رقابهم اخلواتيم» وهذه اخلواتيم يكتب

فيها« :عتقاء الرمحن من انلار» كما ذكر يف الرواية
األخرى .قوهل« :فيدخلون اجلنة ،فيقول أهل اجلنة:
هؤالء عتقاء الرمحن ،أدخلهم اجلنة ،بغري عمل

عملوه ،وال خري قدموه» يعين :أنهم لم يعملوا صاحلا

ً

يف ادلنيا ،وإنما معهم أصل اإليمان ،اذلي هو شهادة

أن ال هلإ إال اهلل واإليمان برسوهلم .قوهل :فيقال هلم:

«لكم ما رأيتم ،ومثله معه» يظهر أنهم يدخلون

أماكن من اجلنة خايلة ،وهلذا قيل هلم ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ارون  :أي ال تِضون ً
• ال تُ َض ُّ
أحدا ،وال يِضكم أحد بمنازعة وال جمادلة وال مضايقة وال مزامحة.
ُ رُ
ً
صحوا  :يف وقت خلو السماء من السحاب والغيم.
•
ُ
• األوثان  :لك ما ع ِبد من دون اهلل -تعاىل-.
• بر  :هو اذلي يأيت باخلري ويطيع ربه.
• فاجر  :هو املنهمك يف املعايص واملحارم.
ُ
• غ َّربات  :بقايا.

• أهل الكتاب  :ايلهود وانلصارى اذلين هلم كتاب ُم َ َّ
زنل.

• رساب  :هو اذلي تراه نصف انلهار يف األرض اخلايلة املستوية يف احلر الشديد ً
المعا مثل املاء حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه لم جيده شيئًا.
• صاحبة  :زوجة.

• رياء  :لرياه انلاس.
• ُس ْمعة  :ليسمعه انلاس.
َ
ً
طبقا َّ :
الطبَق فِقار الظهر.
•
َ ْ
َ
• ظهري  :وسط.
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• مدحضة  :ال يثبت فيه قدم.
• مزلة  :موضع زلل األقدام.

• الكيلب  :آلة حديدية معوجة الرأس يعلق بها اليشء.
• خطاطيف  :هو احلديدة املعقوفة املحددة.
• َح َسكة  :شوكة صلبة.
• مفلطحة  :واسعة.
َُ
• عقيْفاء  :منعطفة معوجة.
َّ ْ
السعدان  :نبت ذو شوكة.
•
• الطرف  :ملح ابلرص.

• الربق  :ضوء قوي يلمع يف السماء.

• أجاويد  :مجع جواد ،وهو الفرس السابق اجليد.
• الراكب  :اإلبل.
َّ
• ُم َسلم  :حمفوظ.

• خمدوش ُ :م َم َّزق أو جمروح.
• مكدوس  :مرصوع.
• مناشدة  :مطابلة.

• مثقال  :مقدار.
َ
• ذ َّرة  :اذلرة ليس هلا وزن ،ويراد بها ما يرى يف شعاع الشمس ادلاخل يف انلافذة.
َ َ ُ
حشوا  :احرتقوا.
• امت
• أفواه اجلنة  :مفتتح مسالك قصور اجلنة.
ُ
• ماء احلياة  :هو املاء اذلي حيىي من انغمس فيه.

• حافتيه  :جانبيه.
• احل َِّبة  :احلبة -بكرس احلاء -بذور انلبات.
• َمحيل َّ
السيل  :هو ما حيمله السيل من طني وحنوه.
ُ َّ
• اخلواتيم  :أشياء من اذلهب ت َعلق يف أعناقهم اكخلواتيم عالمة يعرفون بها.

فوائد احلديث:
 .1إثبات انلداء هلل تعاىل ،ومعلوم أن انلداء هو رفع الصوت بالالكم ،فهذا ديلل قوي ىلع إثبات تكلم اهلل تعاىل حقيقة.
 .2فيه إثبات رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة للمؤمنني.
ً
ُ
 .3فيه ديلل ىلع أن انلاس يف ذلك ايلوم يكونون ىلع عقائدهم يف ادلنيا؛ ألن هؤالء ايلهود وانلصارى ملا سئلوا عما اكنوا يعبدون قالوا :عزيزا ابن
اهلل ،واملسيح ابن اهلل .فهم ال يزالون يعتقدون أن عزيز ابن اهلل ،وكذلك انلصارى يظنون ذلك يف املسيح.

 .4إثبات اإلتيان وامليجء هلل عز وجل وهما صفتان خربيتان  -من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.
 .5إثبات الصورة هلل تعاىل ويه صفة ذاتية خربية  -من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.

 .6إثبات الساق هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.

 .7اجلبار من األسماء احلسىن.
 .8هذا احلديث ٌّ
نص يف أن اإليمان يف القلوب يتفاضل.
 .9فيه حجة ألهل السنة ىلع املرجئة حيث ُعلم منه دخول طائفة من عصاة املؤمنني انلار؛ إذ مذهب املرجئة أنه ال يِض مع اإليمان معصية ،فال
يدخل العايص انلار.

 .10فيه حجة ىلع املعزتلة حيث دل ىلع عدم ختليد العايص يف انلار.
 .11إثبات شفاعة انلبيني ،واملالئكة ،واملؤمنني ،ولكن جيب أن يُعلم أن شفاعة أي شافع ،ال تقع إال بعد أن يأذن اهلل فيها.
 .12فيه إثبات القبض هلل تعاىل.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين
العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين
القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،لزين ادلين عبد الرمحن بن
أمحد بن رجب احلنبَل ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود وآخرين ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة انلبوية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه-
 1996م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت .رشح كتاب اتلوحيد من
صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور
أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

الرقم املوحد)8301( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Messenger of Allah, inform me of an act
which will cause me to enter Paradise and
keep me far from Hell. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him,
said: You have asked about a matter of
great importance, but it is easy for
whomever Allah makes it easy for.

ُ ُ
يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخيل يين اجلنة
ُ َُ
 لقد سألت عن عظيم: قال،ويباعيدين عن انلار
َ
َ
 عليه-تعاىل- وإنه ليسري ىلع من ي ىرسه اهلل
**

403. Hadith:

: احلديث.403

 يا: قلت: قال-ريض اهلل عنه- عن معاذ بن جبل
ُ رسول اهلل أخربين بعمل يُدخلُين اجلنة
ويبَا ِع ُدين عن
ِ ِ
َ
 لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري ىلع من: قال،انلار
ُ
ُ
،تِّشك به شيئًا
تعبد اهلل ال
:ي َ َّرسه اهلل تعاىل عليه
َ َ
ُ َ
َ
ُ َ وت،الزاكة
ُ ُوت
 وحت ُّج،صوم رمضان
 وتؤيت،قيم الصالة
ُّ
َ
ُ
الصوم
 أال أدلك ىلع أبواب اخلري؟: ثم قال.ابليت
َ
ُ
َ
ُ اخلطيئة كما يطفئ
،انلار
املاء
 والصدقة تطفئ،ُجنة

Mu`aadh ibn Jabal, may Allah be pleased with him,
reported: "I said: 'O Messenger of Allah, inform me of
an act which will cause me to enter Paradise and keep
me far from Hell.' The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'You have asked about a
matter of great importance, but it is easy for whomever
Allah makes it easy for. Worship Allah, without
associating anything with Him, offer the prayer, pay the
Zakat, observe fasting during Ramadan and perform
Hajj (pilgrimage).' He, may Allah's peace and blessings
be upon him, further said: 'Shall I not guide you to the
gates of goodness? Fasting is a shield, charity
extinguishes sins as water extinguishes fire, and a
man's prayer in the dead of night.' Then he recited:
{Their sides forsake their beds...} until he reached
{what they used to do.} [Surat-us-Sajdah:16-17] Then
he added: 'Shall I tell you of the essence of the matter,
its pillar and its peak?' I replied: 'Yes, certainly, O
Messenger of Allah.' He said: 'The essence of this
matter is Islam, its pillar is the prayer, and its peak is
jihad.' Then he said: 'Shall I tell you of what holds all
these things?' I said: 'Yes, O Messenger of Allah.' So
he took hold of his tongue and said: 'Keep this under
control.' I asked: ‘O Messenger of Allah, shall we be
held accountable for what we speak?' He replied: 'May
your mother lose you! What else can cast people on
their faces- or on their noses- into Hellfire more than the
harvest of their tongues"’?

 {تتجاىف جنوبهم:وصالة الرجل يف َجوف الليل ثم تال

 حىت إذا بلغ {يعملون} ثم قال أال...}عن املضاجع
ُ
 بىل:أخربك برأس األمر وعموده و ِذروة َسنامه؟ قلت
 وعموده، قال رأس األمر اإلسالم.يا رسول اهلل
ُ
ُ
 أال أخربك: ثم قال. وذروة َسنامه اجلهاد،الصالة

 فأخذ. بىل يا رسول اهلل:ب ِمالك ذلك لكه؟ قلت
َّ ُ
 وإنا، يا نيب اهلل: قلت.بلسانه وقال كف عليك هذا
ُ َ َْ َ
 وهل،كلتك أ ُّمك
ِ  ث:ملؤاخذون بما نتلكم به؟ فقال
ُ
َ
ُّ يك
انلار ىلع وجوههم (أو قال ىلع
انلاس يف
ب
ِ
ََ
ُ
.صائد ألسن ِت ِهم؟
اخ ِرهم) إال َح
ِ من

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith teaches us that salvation from Hellfire and
entering Paradise can be achieved by worshiping Allah
alone without associating any partners with Him,
together with observing the religious obligations such
as the prayer, Zakat, fasting, and Hajj. Charity,
voluntary fasting, and praying at night comprise all
forms of good deeds. The most crucial part of the
structure of faith is Islam (submission to Allah), its pillar
is prayer, and its highest peak is jihad in the cause of

292

يرشدنا هذا احلديث إىل أن العمل اذلي ينىج من
،انلار ويدخل اجلنة هو عبادة اهلل وحده دون من سواه
مع القيام بما فرض اهلل ىلع العبد من صالة وزاكة

 وأن اجلامع لوجوه اخلري صدقة اتلطوع،وصوم وحج
 وأن رأس األمر،والصوم واتلهجد يف جوف الليل

 وأعاله اجلهاد يف سبيل، وعموده الصالة،اإلسالم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إعالء لكمة اهلل ،وأن مالك ذلك لكه بأن يمسك
اإلنسان عن الالكم اذلي يفسد هذه األعمال إذا

عملها .فليحذر لك مسلم إذا عمل أعماال صاحلة
أن يطلق لسانه بما ينفعها أو يبطلها؛ فيكون من

أصحاب انلار.

Allah to make His word superior. One major advice to
make use of all of these is to avoid bad talk that ruins
the reward of all of these deeds. Therefore, every
Muslim who does good deeds should be keen to avoid
improper talks that might void his deeds and lead him
to be admitted into Hellfire.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > اإلسالم
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• لقد سألت عن عظيم  :عن عمل عظيم ،ألن دخول اجلنة وانلجاة من انلار أمر عظيم جدا ،ألجله أنزل اهلل الكتب ،وأرسل الرسل.
• من يرسه اهلل عليه  :بتوفيقه إىل القيام بالطااعت ىلع ما ينبيغ وترك املنهيات.
• تعبد اهلل  :توحده.

• ىلع أبواب اخلري  :من انلوافل ،ألنه قد دهل ىلع واجبات اإلسالم قبل.
• الصوم  :اإلكثار من نفله ،ألن فرضه مر ذكره قريبا.

• جنة  :بضم اجليم :وقاية لصاحبه من املعايص يف ادلنيا ،ومن انلار يف اآلخرة.

• وصالة الرجل يف جوف الليل  :يعين أنها تطيفء اخلطيئة كذلك ،واملرأة مثل الرجل يف ذلك ،وإنما خص الرجل باذلكر ألن املخاطب وهو السائل
رجل أو لغري ذلك.
• تتجاىف  :تتنىح.

• املضاجع  :مواضع االضطجاع للنوم (املراقد).
• ذروة  :بضم اذلال وكرسها ،الطرف األىلع.
• سنامه َّ :
السنام :ما ارتفع من ظهر اجلمل.

• بمالك ذلك لكه  :بمقصوده ومجاعه ،وما يعتمد عليك .واملالك بكرس امليم وفتحها.
• فأخذ بلسانه  :أمسك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لسان نفسه.
• كف  :احبس.

• ثكلتك  :فقدتك ،ولم يقصد رسول اهلل حقيقة ادلاعء ،بل جرى ذلك ىلع اعدة العرب يف املخاطبات.
• وهل  :استفهام إنكار ،بمعىن انليف.
• يكب  :بضم الاكف ،يرصع.
• انلاس  :أي أكرثهم.

• حصائد ألسنتهم  :ما يقولونه من الالكم اذلي ال خري فيه؛ ألنه من نتائج وآثار الكمهم.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع العلم ،وهلذا يكرث منهم سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن العلم.
 .2همة معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -حيث لم يسأل عن أمور ادلنيا ،بل عن أمور اآلخرة.
 .3إثبات اجلنة وانلار ،واإليمان بهما أحد أراكن اإليمان الستة.
 .4العمل يدخل اجلنة ويباعد عن انلار ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقره ىلع هذا.
 .5اتلوفيق بيد اهلل -عز وجل ،-فمن يرس عليه اهلداية اهتدى ،ومن لم ييرس عليه ،لم ييرس هل ذلك.
 .6ترتب دخوهل اجلنة ىلع اإلتيان بأراكن اإلسالم اخلمسة ،ويه :اتلوحيد والصالة والزاكة والصيام واحلج.
 .7السؤال اذلي صدر من معاذ -ريض اهلل عنه -سؤال عظيم ،ألنه يف احلقيقة هو رس احلياة والوجود ،فلك موجود يف هذه ادلنيا من بين آدم أو من
ً
ُّ
اجلن اغيته إما اجلنة وإما انلار ،فذللك اكن هذا السؤال عظيما.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .8أىلغ ُّ
املهمات وأىلع الواجبات عبادة اهلل وحده الرشيك هل ،أي اتلوحيد.

 .9رمحة اهلل بعباده أن فتح هلم أبواب اخلري يلزتودوا من أسباب األجر ومغفرة اذلنوب.
َ َ ُ ُّ َ َ َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ري" ،وهذا من اعدته أنه إذا
 .10فضل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اتلعليم حيث يأيت بما لم يتحمله السؤال لقوهل" :أال أدلك ىلع أبو ِ
اب اخل ِ
دعت احلاجة إىل ذكر يشء يضاف إىل اجلواب أضافه.

 .11فضل اتلقرب بانلوافل بعد أداء الفرائض.
 .12فضل إيثار ما حيبه اهلل ىلع حظ انلفس.
َّ
 .13الصدقة تكفر بها السيئات.

 .14فضل الصالة يف جوف الليل.

 .15استدالل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالقرآن مع أن القرآن أنزل عليه ،لكن القرآن يستدل به ألن الكم اهلل -تعاىل -مقنع للك أحد ،وهلذا
ََ َ َ
اىف ُجنُ ُ
وب ُه ْم) (السجدة :اآلية.)16
تال هذه اآلية( :تتج
 .16الصالة من اإلسالم بمزنلة العمود اذلي تقوم عليه اخليمة ،يذهب اإلسالم بذهابها ،كما تسقط اخليمة بسقوط عمودها.
 .17فضل اجلهاد.

 .18كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل اخلري لكه.
ُ
 .19جواز ادلاعء اذلي ال تقصد حقيقته بل تلأكيد األمر أو اخلرب لقوهل( :ثكلتك أمك يا معاذ).
 .20تشبيهه املعقول باملحسوس يف قوهل( :والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء انلار).

املصادر واملراجع:

اتلحفة الربانية ،إلسماعيل األنصاري ،مكتبة اإلمام الشافيع -الطبعة األوىل1415 .ه1995 -م .اجلامع يف رشح األربعني انلووية  ،د .حممد يرسي  ،دار
اليرس  ،القاهرة  ،ط   1430 ، 3ـه .2009 -اتللخيص املعني ىلع رشح األربعني ،للشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني ،دار الرثيا .األحاديث األربعني
انلووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الِّشح املوجز املفيد .املؤلف :عبد اهلل بن صالح املحسن ،انلارش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة -
الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن بن نارص الرباك  -دار اتلوحيد بالرياض .صحيح الرتغيب
والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف – الرياض .سنن ابن ماجه ،دار الفكر – بريوت .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم –
بريوت 1998 ،م .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)4303( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Ruwayfi`! You may live a long life after
me; so, inform people that anyone who ties
his beard, wears a string around his neck,
or cleanse himself with animal dung or
with bone, indeed Muhammad has nothing
to do with him

 لعل احلياة ستطول بك فأخرب انلاس،يا رويفع
 أو استنىج، أو تقدل وترا،أن من عقد حليته
 فإن حممدا بريء منه،برجيع دابة أو عظم

**

404. Hadith:

: احلديث.404

Ruwayfi`, may Allah be pleased with him, reported: The صىل اهلل عليه-  قال يل رسول اهلل:عن رويفع قال
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
 لعل احلياة ستطول بك فأخرب، "يا ُر َويْ ِف ُع:-وسلم
be upon him, said to me: "O Ruwayfi`! You may live a
ََُ َ َ َ
َ َْ ْ
ً َ َ َ َّ َ َ
long life after me; so, inform people that anyone who  أو استنىج، أو تقدل وترا،انلاس أن من عقد ِحلْيته
ْ َ
ties his beard, wears a string around his neck, or
ٌ
َ
".بريء منه
 فإن حممدا،يع دابة أو عظ ٍم
ِ بر ِج
cleanse himself with animal dung or with bone, indeed
Muhammad has nothing to do with him."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

َّ
َ ُ َّ َّ َ
 أن هذا الصحايب سيطول-اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم
صىل- ُيرب
ً
َْ َ ُ َّ َّ َ
ُ
صىل اَّلل علي ِه- عمره حىت يدرك أناسا ُيالفون هديه
َّ
ُ
ُ
وإكرامها إىل العبث
توفريها
 يف اللىح اذلي هو-َو َسل َم

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informed this Companion that he would live a long
life until he would see people contrary to his guidance.
Such people would mess up with their beards by
imitating the non-Arabs or the extravagant and
بها ىلع وج ٍه يتشبهون فيه باألاعجم أو بأهل الرتف
effeminate people, instead of letting the beard grow and
ُّ ُ
taking care of it. Or they would violate the creed of  أو ُيلون بعقيدة اتلوحيد باستعمال.وامليوعة
monotheism by resorting to polytheistic methods like الوسائل الِّشكية فيلبسون القالئد أو يُلبسونها
wearing necklaces or letting their animals wear it,
َّ
believing that such things could ward off evil. Or they  أو يرتكبون ما نىه.دوابهم يستدفعون بها املحذور
would commit what their Prophet declared prohibited, .عنه نبيهم من االستجمار بروث ادلواب والعظام
i.e. using animal dung or bones for istijmar (cleansing
ُ َّ  َص َّىل- فأوىص انليب
َ َّاَّلل َعلَيْ ِه َو َسل
يبلغ
أن
صاحبه
م
the private parts with something solid after urination or
.األمة أن نبيها يتربأ ممن يفعل شيئًا من ذلك
defecation). Hence, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, asked his Companion to
convey to his Ummah the fact that he disassociates
himself from those who adopt any of these practices.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َُّ
اعه >> اتلمائم
 عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو:اتلصنيف
. رواه أبو داود والنسايئ وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  رويفع بن ثابت:اتلخريج

. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً ُّ
َّ
ُّ
َّ
،ويتجعد ىلع وجه اتلأنث واتلنعم
 معناه معاجلة الشعر؛ يلتعقد: وقيل،تكربا
 معناه ما يفعلونه يف احلروب من فت ِلها وعقدها: قيل: • عقد حليته
ُ  املراد ع:وقيل
.قدها يف الصالة أي كفها
ً
. جعله قالدة يف عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العني: • تقدل وترا
َ
. عن املخرج-وهو العذرة- انلجو
 أي أزال: • استنىج
ًَ
ً
ُ
ر
. سيم رجيعا ألنه رجع عن حاتله األوىل بعد أن اكن علفا، الروث: الرجيع: • برجيع دابة
ٌ
. هذا وعيد شديد يف حق من فعل ذلك: بريء منه
•
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فوائد احلديث:

َ
ً
رويفعا طالت حياته إىل سنة 56ه.
َ .1علم من أعالم انلبوة ،فإن
ُ
ُ
 .2وجوب إخبار انلاس بما أ ِمروا به ونهوا عنه مما جيب فعله أو تركه.

 .3مِّشوعية إكرام اللحية وإعفائها وحتريم العبث بها حبلق أو قص أو عقد أو جتعيد أو غري ذلك.

 .4حتريم اختاذ القالدة دلفع املحذور ،وأنه رشك.
 .5حتريم االستنجاء بالروث والعظم.

 .6أن هذه اجلرائم املذكورة من الكبائر.

 .7قبول خرب الواحد العدل.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه 200 -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نِّش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نِّش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية 1406 ،ـه– 1986م .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .صحيح أيب داود  -األم،
لألبلاين ،نِّش :مؤسسة غراس للنِّش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه 2002 -م.
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O My slaves, I have made oppression
forbidden for Myself, and I have made it
forbidden amongst you, so do not oppress
one another. O My slaves, all of you are
misguided except those whom I guide (to
the right path), so seek guidance from Me
and I shall guide you.

ُ
ُ ى
َ
الظلم ىلع نفيس وجعلته
حرمت
 إين،يا عبادي
ََ
ً ى
 لككم، يا عبادي،بينكم حمرما فَل تظاملوا
ٌّ
ُ
ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم
**

405. Hadith:

: احلديث.405

صىل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر الغفاري

Abu Dharr al-Ghifaari, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, narrated the following on the
authority of his Lord: "O My slaves, I have made
oppression forbidden for Myself, and I have made it
forbidden amongst you, so do not oppress one another.
O My slaves, all of you are misguided except those
whom I guide (to the right path), so seek guidance from
Me and I shall guide you. O My slaves, all of you are
hungry except those whom I feed, so ask Me for food
and I shall feed you. O My slaves, all of you are naked
except those whom I clothe, so ask Me for clothes and
I shall clothe you. O My slaves, you commit sins by
night and by day and I forgive all sins, so ask Me for
forgiveness and I shall forgive you. O My slaves, you
can neither do Me any harm nor can you do Me any
good. O My slaves, if the first and the last amongst you
and all humans and jinns were all as pious as the most
pious heart of any individual amongst you, that would
add nothing to My Power and Dominion. O My slaves,
if the first and the last amongst you and all humans and
jinns were all as wicked as the most wicked heart of any
individual amongst you, it would cause no loss to My
Power and Dominion. O My slaves, if the first and the
last amongst you and all humans and jinns were all to
stand together in one place and ask of Me, and I were
to give everyone what he requested, then that would
not decrease what I Possess, except what is decreased
of the sea when a needle is dipped into it. O My slaves,
it is only your deeds that you will be held accountable
for, then I shall recompense you for it. So, anyone finds
good, let him praise Allah, and anyone finds other than
that, let him blame no one but himself”.

 إين، «يا عبادي: فيما يرويه عن ربه-اهلل عليه وسلم
ُ حر
َ
َّ الظلم ىلع نفيس وجعلتُه بينكم
َّ
حمر ًما فال
مت
ٌّ
ََ
 لككم ضال إال من هديتُه، يا عبادي،تظاملوا
َ َْ
 لككم جائِ ٌع إال من، يا عبادي،كم
ِ فاستهدوين أهد
 لككم، يا عبادي،أطعمته فاستطعموين أطعمكم
ْ َْ ُ
ُ ك ُسوين أَ ْك ُس
، يا عبادي،كم
اعر إال من كسوته فاست
ٍ
َإنكم ُختطئون بالليل وانلهار وأنا أغفر اذلنوب
ً
ْ
 إنكم لن، ياعبادي،أغفر لكم
مجيعا فاستغفروين
َْ ُ َ
َْ
َ
ُّ ُ َ َ ر
 يا،وين ولن تبْلغوا نف ِيع فتَنف ُعوين
ِ تبلغوا رضي فتِض
َّ
َ
َ ِ  لو أن أولَكم،عبادي
وجنكم
ِ وآخركم وإنسكم
َْ
رجل واحد منكم ما زاد ذلك
قلب
ِ اكنوا ىلع أتىق
ٍ
َ َّ
وآخ َركم
 لو أن، يا عبادي،يف مليك شيئًا
ِ أولكم
َ ْوإنسكم وج َّنكم اكنوا ىلع أف
َ
ج ِر قلب رجل واحد
ِ
 لو، يا عبادي،منكم ما نقص ذلك من مليك شيئًا
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف
َّ
َ
َ
مسأتله ما
واحد
يد واحد فسألوين فأعطيت لك
ٍ
ٍ ص ِع
ْ
َُْ
نقص ذلك مما عندي إال كما ينق ُص ال ِمخ َي ُط إذا
ُ
ْ ُ
 إنما يه أعمالكم أح ِصيها، يا عبادي،أدخل ابلحر
ُ لكم ثم أُ َوفر
ً يكم إياها فمن وجد
خريا فليحمد اهلل
.»ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Qudsi Hadith teaches many lessons regarding the يفيدنا هذا احلديث القديس املشتمل ىلع فوائد
fundamentals of religion, its branches as well as its
manners. It states that Allah, Glorified be He, has  وآدابه بأن اهلل، وفروعه،عظيمة يف أصول ادلين
prohibited oppression for Himself out of His bounty and سبحانه حرم الظلم ىلع نفسه تفضال منه وإحسانا
**
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kindness towards His slaves. Also, He has made  وجعل الظلم حمرما بني خلقه فال يظلم،إىل عباده
oppression forbidden amongst His creatures, so that no
one should oppress anyone. The Hadith states that all  وأن اخللق لكهم ضالون عن طريق احلق،أحد أحدا
creatures will not be find the right path except by the ، ومن سأل اهلل وفقه وهداه،إال بهداية اهلل وتوفيقه
guidance of Allah and His success. Anyone requests
 ومن سأل اهلل،وأن اخللق فقراء إىل اهلل حمتاجون إيله
guidance from Allah will be granted guidance and
success. All creatures are in desperate need of Allah in  وأنهم يذنبون بالليل وانلهار،قىض حاجته وكفاه
everything, so whoever asks Allah for something, He ،واهلل تعاىل يسرت ويتجاوز عند سؤال العبد املغفرة
will give it to him and suffice him. Human beings commit
sins night and day; yet, Allah conceals and pardons وأنهم ال يستطيعون مهما حاولوا بأقواهلم وأفعاهلم أن
them once they ask for His forgiveness. They can never  وأنهم لو اكنوا ىلع أتىق،يِضوا اهلل بيشء أو ينفعوه
harm or benefit Allah no matter what they do or what
قلب رجل واحد أو ىلع أفجر قلب رجل واحد ما
they say. If all of them are as pious as the most pious
heart of any individual among them, or as wicked as the  وال نقص فجورهم من،زادت تقواهم يف ملك اهلل
most wicked heart of any individual among them, this ملكه شيئا؛ ألنهم ضعفاء فقراء إىل اهلل حمتاجون
will neither add nor decrease anything of the dominion
of Allah because they are weak and in need of Allah in  وأنهم لو قاموا يف مقام،إيله يف لك حال وزمان وماكن
all circumstances and at all times. If they gathered واحد يسألون اهلل فأعطى لك واحد ما سأل ما نقص
together in one place and they all asked Allah what they
wanted, and Allah gave everyone what they asked for, ذلك مما عند اهلل شيئا؛ ألن خزائنه سبحانه مألى ال
this would not decrease what is stored with Him in any  وأن اهلل حيفظ، سحاء الليل وانلهار،تغيضها نفقة
way. This is because the depositories of Allah are full
مجيع أعمال العباد وحيصيها ما اكن هلم وما اكن
and not the least affected by continuous giving. Allah
preserves and records all good and evil deeds of His  ثم يوفيهم إياها يوم القيامة فمن وجد جزاء،عليهم
slaves, and He will recompense them for such deeds  ومن،عمله خريا فليحمد اهلل ىلع توفيقه لطاعته
on the Day of Judgment. So, anyone finds the reward
of his deeds to be good, then he should praise and وجد جزاء عمله شيئا غري ذلك فال يلومن إال نفسه
thank Allah for guiding him to be obedient to Him. On
.األمارة بالسوء اليت قادته إىل اخلرسان
the other hand, anyone finds the reward of his deeds
other than that, then he should not blame anyone
except his soul that enjoined him to do evil and brought
him to loss.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو ذر الغفاري:اتلخريج
. األربعون انلووية:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. منعت: • حرمت

. وضع اليشء يف غري موضعه: • الظلم
ً
. وجودا وإحسانا إىل عبادي، فضال مين: أي: • ىلع نفيس
. حكمت بتحريمه عليكم: • وجعلته بينكم حمرما

. ال يظلم بعضكم بعضا، بتشديد الظاء وبتخفيفها أصله تتظاملوا: • فال تظاملوا
. عن احلق لو ترك دون هداية من اهلل: • لككم ضال

. وفقته ال متثال األمر واحتناب انليه: • إال من هديته

. اطلبوا مين ادلاللة ىلع طريق احلق واإليصال إيلها: • فاستهدوين
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• أهدكم  :أنصب لكم أدلة ذلك الواضحة ،وأوفقكم هلا.
• فاستطعموين  :اطلبوا مين الطعام.

• فاستكسوين  :اطلبوا مين الكسوة.

• وأنا أغفر اذلنوب مجيعا  :أي :أسرتها وأحموها ،غري الِّشك وما ال يشاء مغفرته.
• فاستغفروين  :سلوين املغفرة ،ويه سرت اذلنب وحمو أثره ،وأمن اعقبته.
• صعيد واحد  :أرض واحدة ومقام واحد.
• املخيط  :اإلبرة.

• فمن وجد خريا  :ثوابا ونعيما بأن وفق ألسبابهما.أو حياة طيبة هنيئة.
• أوفيكم إياها  :أعطيكم جزاءها وافيا تاما.

• فال يلومن إال نفسه  :فإنها آثرت شهواتها ىلع رضا ربها ،واللوم :أن يشعر اإلنسان بقلبه بأن هذا فعل غري الئق وغري مناسب ،وربما ينطق
بذلك بلسانه.
• فليحمد اهلل  :ىلع توفيقه للطااعت اليت ترتب عليها ذلك اخلري واثلواب ،فضال منه ورمحة.
ً
• ومن وجد غري ذلك  :أي وجد رشا أو عقوبة.

فوائد احلديث:
 .1من السنة ما هو من الكم اهلل ،وهو ما يرويه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ربه ،ويسىم باحلديث القديس أو اإلليه.
 .2إثبات القول هلل ُّ -
عز وجل -وهذا كثري يف القرآن الكريم ،وهو ديلل ىلع ما ذهب إيله أهل السنة من أن الكم اهلل يكون بصوت ،إذ ال يطلق
القول إال ىلع املسموع.
ُّ
 .3اهلل تعاىل قادر ىلع الظلم لكنه حرمه ىلع نفسه لكمال عدهل.
 .4حتريم الظلم.

 .5رشائع اهلل مبنية ىلع العدل.

 .6من صفات اهلل ما هو منيف مثل الظلم ،ولكن اليوجد يف صفات اهلل ُّ -
عز وجل -نيف إال ثلبوت ضده ،فنيف الظلم يعين ثبوت العدل الاكمل
اذلي النقص فيه.
 .7هلل ُّ
عز وجل أن حيرم ىلع نفسه ما شاء ألن احلكم إيله ،كما أنه يوجب ىلع نفسه ما شاء.
ََ
يس" ،واملراد بنفسه ذاته ُّ -
"ىلع َن ْف ِ ْ
عز وجل-.
 .8إطالق انلفس ىلع اذلات لقوهل:
 .9وجوب اإلقبال ىلع املوىل يف مجيع ما يزنل باإلنسان الفتقار سائر اخللق إيله.

 .10كمال عدل اهلل وملكه وغناه وإحسانه إىل عباده ،وىلع العباد أن يتوجهوا إىل اهلل يف قضاء حواجئهم.
َ
ُ
ُ
َ َ ُ
هدكم".
وين أ ِ
 .11ال تطلب اهلداية إال من اهلل لقوهل" :فاستهد ِ
 .12األصل يف امللكفني  :الضالل ،وهو اجلهل باحلق وترك العمل به.
 .13ما حيصل للعباد من علم أو اهتداء ،فبهداية اهلل وتعليمه.

 .14اخلري لكه من فضل اهلل تعاىل ىلع عباده من غري استحقاق ،والِّش لكه من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه.

 .15أن العبد ال ُيلق فعل نفسه بل هو وفعله خملوقان هلل تعاىل.
َ َْْ ُْ ْ َ ْ ْ َ ُ
ْ
 .16مهما كرثت اذلنوب واخلطايا فإن اهلل تعاىل يغفرها ،لكن حيتاج أن يستغفر اإلنسان ،وهلذا قال" :فاستغ ِفرو ِين أغ ِفر لكم".
 .17من أحسن فبتوفيق اهلل ،وجزاؤه فضل من اهلل فله احلمد.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نِّش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنِّش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنِّش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .األحاديث األربعون انلووية وعليها الِّشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نِّش :اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4810( :
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يا معرش املهاجرين واألنصار ،إن من إخوانكم
َْ ُ
قوما ليس هلم مال ،وال عشرية ،فليض ىم
ى ُ َْ
ني أو اثلَلثة
أحدكم إيله الرجل ي

 .406احلديث:

O group of Muhaajiroon and Ansaar! There
are among you such people who have no
property and no kinsfolk. So let each one of
you take along with him two or three men
**

406. Hadith:

عن جابر -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, decided to embark on an expedition, so
he said: "O group of Muhaajiroon and Ansaar! There
are among you such people who have no property and
no kinsfolk. So let each one of you take along with him
two or three men, for none of us has a spare animal and
we ride by turns." So I took two or three men with me
and I rode my camel by turns with them.

عليه وسلم :-أنه أراد أن يغزو ،فقال« :يا معِّش

املهاجرين واألنصار ،إن من إخوانكم قوما ليس
َّ ُ َ ْ
ْ َ ُ َّ
ني
هلم مال ،وال عشرية ،فليضم أحدكم إيله الرجل ِ
َ ْ َْ ُ
ُ ْ
أو اثلالثة ،فما ألحدنا ِمن ظهر حي ِمله إال عقبَة
كع ْقبَة» .يعين :أحدهم ،قالَ :
ُ
فض َم ْم ُ
ت َّ
إيل اثنني أو
كع ْقبَة أحدهم من َ َ
ثالثة ما يل إال ُع ْقبَة ُ
مجَل.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

املعىن :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر أصحابه The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ordered his Companions, may Allah be pleased
َََ َ
ريض اهلل عنهم أن يتناوب الرجالن واثلالثة ىلع with them, that every two or three men should alternate
riding one camel so that all of them would be equal. In
ابلعري الواحد حىت يكون انلاس لكهم سواء.
other words, they would take turns in riding instead of
having some of them ride while the others walk due to
the shortage of camels.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـحبَُّ ُة َُّ
اتلصنيف :عقيدة >> فَضائ ُل َُّ
الصحابَة >> َم َ
الصحابَ ِة
ِ
ِ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َْ
• يغزو  :ذهب إىل قتال العدو يف أرضه.
َُ ُ
اونه.
• عشرية  :قبيلة تع ِ

• يا معِّش  :املعِّش :اجلماعة.
ْ
َّ ُ َ ْ
َ ُ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ُّ
ْ َ ُ َّ
واإلعسار.
• فليضم أحدكم إيله الرجل ِ
ني أو اثلالثة  :أي :أحدكم يضم االثنني ،وأحدكم يضم ثالثة ،ىلع حسب احلال من اليسار ِ
ُ َ
ُْ
• ظهر  :اإلبل اليت حي َمل عليها وت ْركب.
• ُع ْقبَة َّ :
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» ،ت /حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش   1407ـه كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رشح رياض الصاحلني،
األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النِّش 1418 :ه1997 -م
تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنِّش ،الطبعة  1426 :ـه«ديلل الفاحلني» ،ملحمد بن عالن الصدييق ،اجلمعية األزهرية« .معجم
اللغة العربية املعارصة» ألمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل ،اعلم الكتب.

الرقم املوحد)6005( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Musa, if the seven heavens and their
inhabitants – other than Me – and the
seven earths were placed on one side of the
scale and "Laa ilaaha illa Allah" (There is
no god but Allah) was placed on the other
side, the scale would tip to the side with
"Laa ilaaha illa Allah."

يا موىس لو أن السموات السبع واعمرهن غريي
 وال هلإ إال اهلل يف،واألرضني السبع يف كفة
 مالت بهن ال هلإ إال اهلل،كفة

**

407. Hadith:

: احلديث.407

 عن رسول-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "Musa (Moses)
said: 'O my Lord, teach me something by which I
mention You and invoke You.' Allah said, 'O Musa, say,
"Laa ilaaha illa Allah (There is no god but Allah)".' He
(Musa) said, 'O my Lord, all Your slaves say that.' Allah
said, 'O Musa, if the seven heavens and their
inhabitants – other than Me – and the seven earths
were placed on one side of the scale and "Laa ilaaha
illa Allah" was placed on the other side, the scale would
tip to the side with "Laa ilaaha illa Allah" '."

 يا رب: "قال موىس: قال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 ال: قل يا موىس: قال،علمين شيئا أذكرك وأدعوك به

: قال، يا رب لك عبادك يقولون هذا: قال،هلإ إال اهلل
َ يا موىس لو أن السموات السبع
واع ِم َر ُه َّن غريي
َ
َّ
َّ
َ واأل َرض
، وال هلإ إال اهلل يف ِكف ٍة،ني السبع يف ِكف ٍة
ِ
ْ ََمال
."ت بهن ال هلإ إال اهلل
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Musa (Moses), peace be upon him, asked his Lord,
may He be Glorified and Exalted, to teach him words of
Dhikr (remembrance of Allah) by which he would praise
Him and implore Him. So Allah directed him to say "Laa
ilaaha illa Allah" (There is no deity worthy of worship
except Allah). Musa realized that this Dhikr was
frequently mentioned by people, and he wished to have
a special Dhikr by which he would be distinguished from
everyone else. Thereupon Allah the Exalted explained
to him the great merit of this statement to which He
guided him and that nothing is parallel to it. He told him
that if that statement is placed on one side of the scale
and the seven heavens and their inhabitants – apart
from Allah – and the seven earths, great as they are,
were placed on the other side, the scale would tip with
"Laa ilaaha illa Allah," because it is the basis of every
religion and the foundation of every creed. This Hadith
is weak, but it is established that the Shahaadah (the
testimony of faith: Laa ilaaha illa Allah) is the most
virtuous of words. Al-Bukhari narrated that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
"The best of speech is four: Subhaan Allah (Glory be to
Allah), Al-Hamdulillah (Praise be to Allah), Laa ilaaha
illa Allah (There is no God but Allah), and Allahu Akbar
(Allah is Greatest)." Ahmad narrated from `Umar that
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-  طلب من ربه-عليه الصالة والسالم- إن موىس
ً  أن يعلمه ِذ-عز وجل
كرا يثين عليه به ويتوسل إيله

 ال هلإ إال اهلل: أن يقول-عز وجل-  فأرشده اهلل،به
ٌ
كثري ِذكرها ىلع ألسنة
فأدرك موىس أن هذه اللكمة
 وهو إنما يريد أن ُيصه بذكر يمتاز به عن،اخللق

 ِعظم فضل هذا اذلكر-عز وجل-  فبني هل اهلل،غريه

، وأنه ال يشء يعادهل يف الفضل،اذلي أرشده إيله

 أن هذه اجلملة من اذلكر لو-عز وجل- أخربه الرب

 والسماوات السبع واعمرهن،وضعت يف كفة مزيان

غري اهلل واألرضني السبع مع عظمهن يف كفة
لرجحت بهن ال هلإ إال اهلل؛ ألنها أصل لك دين
 وهذا احلديث ضعيف لكن صح.وأساس لك ملة
كون الشهادة أفضل الالكم؛ روى ابلخاري تعليقا

 "أفضل الالكم:-صىل اهلل عليه وسلم- قول انليب
 وال هلإ إال اهلل واهلل، واحلمد هلل، سبحان اهلل:أربع

 اللكمة اليت أراد بها: وروى أمحد عن عمر قوهل،"أكرب

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عمه :شهادة أن ال هلإ إال اهلل .قال طلحة :صدقت ،لو he said: "The phrase that he (the Prophet) wanted his
uncle to say was the Shahaadah of Laa ilaaha illa
علم لكمة يه أفضل منها ألمره بها.
Allah." Talhah said, "You have spoken the truth. If he
he had known a phrase more virtuous than it he would
"have commanded him to say it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :سنن النسايئ الكربى.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• موىس  :هو موىس بن عمران رسول اهلل إىل بين إرسائيل وَّكيم الرمحن.
• أذكرك  :أثين عليك وأمحدك به.

• وأدعوك به  :أتوسل به إيلك إذا دعوتك.
• يقولون هذا  :أي هذه اللكمة.

• واعمرهن غريي  :من فيهن من العمار غري اهلل -سبحانه وتعاىل-.
ُّ
ُ
كفة األخرى.
• يف كفة  :أي لو ُوضعت هذه املخلوقات يف كفة من كفيت املزيان ووضعت هذه اللكمة يف ال ِ
• مالت بهن  :رجحت بهن.

فوائد احلديث:
 .1عظم فضل ال هلإ إال اهلل ،ملا تتضمنه من اتلوحيد واإلخالص.
ُّ
اتلقرب إىل اهلل.
 .2فضل موىس عليه السالم وحرصه ىلع
 .3أن العبادة ال تكون إال بما رشعه اهلل وليس لإلنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه ،ألن موىس طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به.
َ
َّ
فإن ال هلإ إال اهلل َّ
لما اكن العالم مضطرا إيلها اكنت أكرث األذاكر وجودا وأيرسها حصوال.
 .4أن ما اشتدت احلاجة والِضورة إيله اكن أكرث وجودا،
 .5أن اهلل فوق السماوات لقوهل" :واعمرهن غريي".
ُّ
 .6أنه ال بد يف اذلكر بهذه اللكمة من اتللفظ بها لكها ،وال يقترص ىلع لفظ اجلاللة (اهلل) كما يفعله بعض اجلهال.
 .7إثبات مزيان األعمال وأنه حق.
 .8أن األنبياء حيتاجون إىل اتلنبيه ىلع فضل ال هلإ إال اهلل.
 .9جيوز للشخص أن يسأل اهلل شيئا ُيصه اهلل به.
 .10أن الرسل ال يعلمون إال ما علمهم اهلل به.
 .11إثبات صفة القول هلل سبحانه.
 .12إثبات أن السموات مسكونة.
 .13إثبات أن األرضني سبع اكلسماوات.
 .14إثبات املفاضلة بني األعمال.
املصادر واملراجع:
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .السنن الكربى ،للنسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،نِّش :مؤسسة الرسالة  -بريوت،
َ ْ
َ
َ
ِّش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .ضعيف الرتغيب والرتهيب ،لألبلاين ،نِّش :مكتبة المعارف لِلن ِ
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)3405( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

يرتكون املدينة ىلع خري ما اكنت ،ال يغشاها إال

 .408احلديث:

People will desert Madinah, in spite of its
being in its best condition, and it will only
be inhabited by wild beasts and birds.

العوايف

**

408. Hadith:

َ
ُ
سمعت رسول
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال:
ُ
هلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يقول( :يرتكون املدينة
ا ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ىلع خري ما اكنت ،ال يغشاها إال الع َو ِايف يريد -عوايف
ََ
ر
وآخر من ُحيْ َ ُ
ِّش راعيان من ُم َزيْنة،
السباع والطريِ ،-
َ َْ َ
ً
َ
ُ َ
ان بغنمهما ،فيَ ِجدانِها ُو ُحوشا،
ان املدينة ين ِعق ِ
ي ِريد ِ
َ َّ َ َ َ ِ َ
اع خ َّرا ىلع ُوجوههما).
حىت إذا بلغا ثنِية الود
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘People will desert
Madinah, in spite of its being in its best condition, and
it will only be inhabited by wild beasts and birds. The
last to die will be two shepherds from the Muzaynah
tribe. They will enter Madinah driving their sheep, but
will find it full of wild beasts. When they reach
Thaniyyat-ul-Wadaa`, they will fall on their faces”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُيربنا انليب الكريم -ضىل اهلل عليه وسلم -يف هذا
احلديث أن املدينة انلبوية زادها اهلل تِّشيفا وتعظيما
ُيرج عنها ساكنوها ،وال يبىق فيها إال السباع

والطيور ليس فيها أحد ،وأن هذا سيحصل يف آخر
الزمان ،وأنه سيأيت راعيا غنم من مزينة إىل املدينة

يصيحان بغنمهما ،فيجدانها ذات وحشة خلالئها،

Brief Explanation:
**

The noble Prophet informs us in this Hadith that, at the
end of time, Madinah, may Allah increase it in honor
and nobility, will be deserted by its residents and
nothing will remain there, except wild animals and
birds. Two shepherds will drive their sheep from
Muzaynah to Madinah and will come to find it desolate
and empty. They will be the last to die; when they reach
Thaniyyat-ul-Wadaa`, they will fall dead.

وهما آخر من حيِّش ،فإذا بلغا ثنية الوداع سقطا

ميتني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال يغشاها  :ال يقصدها ويسكنها.

• العوايف  :مجع اعفية ،ويه اليت تطلب القوت والرزق من ادلواب والطري.
• ينعقان  :يصيحان.

• ثنية الوداع  :الطريق يف اجلبلُ ،يرج إيله املشيعون للمسافر يودعونه عنده ،وهو طريق يف املدينة انلبوية.
• وحوشا  :ذات وحوش؛ ذلهاب أهلها عنها.

فوائد احلديث:
 .1أن الرتك للمدينة سيكون يف آخر الزمان عند قيام الساعة ،ويوضحه قوهل (وآخر من حيِّش).
 .2أن انلاس قرب قيام الساعة سوف يهجرون املدينة انلبوية ،ويهاجرون إىل غريها من ابلدلان؛ طلبا لشهواتهم ،ويه يومئذ خري ابلالد.
 .3اإلخبار عن أمر مستقبل وهو أمر غييب ،وهذا من أعالم انلبوة ودالئلها.
 .4اإلخبار عن آخر انلاس موتا ،وهما راعيان من قبيلة مزينة ،ووصف دقيق حلاهلما.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407ه1987 ،م .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3116( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Righteous people will go (die) one after
another. Meanwhile, the dregs of people,
like barley or date waste, will remain. Allah
will not raise them in esteem.

يذهب الصاحلون األول فاألول ،ويبىق حثالة
ً
كحثالة الشعري أو اتلمر ال يبايلهم اهلل بالة

 .409احلديث:

**

409. Hadith:

عن مرداس األسليم -ريض اهلل عنه -قَ َال :قَ َال َّ
انل ُّ
يب
ِ
َّ
َّ
ُ َْ
اهلل َعلي ِه َو َسل َم« :-يذهب الصاحلون األول
 َصىلَُ ٌَ َ ُ َ َ
حثال ِة الشعري أو اتلمر ال
فاألول ،ويبىق حثالة ك
ًَ
ُ
يبَ ِايل ُهم اهلل بَالة».
درجة احلديث :صحيح.

Mirdaas al-Aslami, may Allah be pleased with him,
reported directly from the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, that he said: "Righteous
people will go (die) one after another. Meanwhile, the
dregs of people, like barley or date waste, will remain.
Allah will not raise them in esteem".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُيربنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف

آخر الزمان يقبض اهلل أرواح الصاحلني ،ويبىق أناس
ً
ً
ليسوا اهال للعناية ،فال يرفع اهلل هلم قدرا وال يقيم
ً
هلم وزنا وال يرمحهم وال يزنل عليهم الرمحة وهم رشار
اخللق عند اهلل وعليهم تقوم الساعة.

Brief Explanation:
**

The noble Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, informed us that at the end of times, Allah
will take the souls of righteous people, while other
people will survive whom Allah will not raise in status or
value nor will He have mercy upon them. Indeed, they
are the most wicked creatures in His sight. The Hour
(the end of time) will occur while they are alive.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :مرداس األسليم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• حثالة  :باثلاء وبالفاء ،روايتان ،وهو الرديء واملراد هنا َسقط انلاس.

ً
• ال يبايلهم اهلل بالة  :ليس هلم قدر ،فال يعبأ اهلل بهم ،وال يقيم هلم وزنا.

فوائد احلديث:
 .1أن موت الصاحلني وأهل العلم والفضل من أرشاط الساعة.
 .2انلدب إىل االقتداء بأهل اخلري ،واتلحذير من خمالفتهم.
 .3ال يبىق يف آخر الزمان إال أهل اجلهل ممن ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش:
دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريمَل ،نِّش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3121( :
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ُ
ُ
يضحك ُ
اهلل سبحانه وتعاىل إىل رجلني يقتل
َ
ُ
ُ
َ
يدخَلن اجلنة ،يقاتل هذا يف
اآلخر
أحدهما
ي
َُُْ
ُ
يتوب ُ
القاتل
ىلع
اهلل
ثم
،
ل
سبيل اهلل فيقت
ي
ُ ْ ُ َُ ْ َ ْ َ ُ
فيسليم فيستشهد

 .410احلديث:

Allah, the Glorified and Exalted, laughs at
two men, one of them kills the other, yet
both enter Paradise. This one fights in the
cause of Allah and he gets killed. Then
Allah accepts the repentance of the killer,
so he becomes a Muslim and dies as a
martyr.
**

410. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
ُ
يضحك ُ
اهلل سبحانه وتعاىل
اهلل عليه وسلم -قال« :
َ
ُ
ُ
يقتل ُ
َ
يدخالن اجلنة ،يقاتل
أحدهما اآلخر
إىل رجلني
ِ
َُُْ
ُ
ُ
القاتل
هذا يف سبيل اهلل فيقتل ،ثم يتوب اهلل ىلع
ِ
َ َ ْ
فيُ ْس ِل ُم فيُ ْستش َه ُد».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, narrated
directly from the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, that he said: " Allah, the
Glorified and Exalted, laughs at two men, one of them
kills the other, yet both enter Paradise. This one fights
in the cause of Allah and he gets killed. Then Allah
accepts the repentance of the killer, so he becomes a
Muslim and dies as a martyr".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يضحك اهلل إىل رجلني يقتل أحدهما اآلخر يدخالن This Hadith indicates that Allah laughs at two men.
Although one of them kills the other, both will enter
اجلنة ،يقاتل املسلم يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل Paradise. A Muslim fights in the cause of Allah to
فيقتله اكفر فيدخل اجلنة ،ثم يتوب اهلل ىلع القاتل elevate the word of Allah, but he gets killed by a
disbeliever, so he enters Paradise. Later Allah accepts
فيُسلم فيقاتل يف سبيل اهلل فيستشهد.
the repentance of the killer, so he accepts Islam. Then
he fights in the cause of Allah and dies as a martyr.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يضحك اهلل  :الضحك معلوم ،وإثباته يكون ىلع ما يليق جبالهل سبحانه وتعاىل ،من غري تكييف وال تمثيل ،ومن غري تعطيل وال تشبيه.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الضحك هلل -تعاىل-.
 .2وجوب اتلوبة من اذلنب مهما كرب ،وعدم ايلأس من رمحة اهلل -تعاىل-.
 .3اإلسالم يمحو ما قبله من جريمة الكفر ،واتلوبة تمحو ما قبلها من اآلثام.
 .4االستشهاد يف سبيل اهلل من موجبات اجلنة.
 .5فيه ديلل ىلع أن األعمال باخلواتيم.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن،
نِّش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري،
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نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5461( :

308

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Allah will fold the heavens on the Day of
Judgment and then take them in His right
hand and say: I am the King. Where are the
mighty ones? Where are the arrogant ones?
Then, He will fold the seven earths and take
them in His left (hand) and say: I am the
King. Where are the mighty ones? Where
are the arrogant ones?

 ثم يأخذهن،يطوي اهلل السماوات يوم القيامة

 أنا امللك أين اجلبارون؟: ثم يقول،بيده ايلمىن
 ثم،أين املتكربون؟ ثم يطوي األرضني السبع
 أين، أنا امللك: ثم يقول،يأخذهن بشماِل
اجلبارون؟ أين املتكربون

**

411. Hadith:

: احلديث.411

ً
: مرفواع-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ
ُ ُ ُ ْ
 ثم يَأخذه َُّن بيده،"ي ْط ِوي اهلل السماوات يوم القيامة
 أنا امللك أين اجلبارون؟ أين: ثم يقول،ايلمىن
َ
َ
َ األ َرض
 ثم يأخذهن،ني السبع
املتكربون؟ ثم ي ْط ِوي
ِ
 أين اجلبارون؟ أين، أنا امللك: ثم يقول،بشماهل

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: “Allah will fold the heavens
on the Day of Judgment and then take them in His right
hand and say: ‘I am the King. Where are the mighty
ones? Where are the arrogant ones?’ Then, He will fold
the seven earths and take them in His left (hand) and
say: ‘I am the King. Where are the mighty ones? Where
are the arrogant ones”’?

."املتكربون؟

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Ibn `Umar, may Allah be pleased with him, relates to us
in this Hadith that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, informed them that Allah the
Almighty would fold up the seven heavens on the Day
of Judgment and place them in His right hand and
would fold up the seven earths and seize them with His
left hand; and each time he folds one of these, He will
call out the mighty and arrogant ones, belittling them
and declaring that He is the true Owner of the dominion
who never weakens or perishes. All others, rulers and
ruled, just and unjust, will certainly perish and will stand
humiliated in front of Him. He is not questioned about
what He does, but they will be questioned.

صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنهما- ُيربنا ابن عمر
 سوف-عز وجل-  أخربهم بأن اهلل-اهلل عليه وسلم

يطوي السموات السبع يوم القيامة ويأخذهن بيده
 ويطوي األرضني السبع ويأخذهن بيده،ايلمىن
 وأنه لكما طوى واحدة منهن نادى أوئلك،الشمال

اجلبارين واملتكربين مستصغرا شأنهم معلنا أنه هو
صاحب امللك احلقييق الاكمل اذلي ال يضعف وال

 وأن لك من سواه من ملك ومملوك واعدل وجائر،يزول

 ال يسأل عما يفعل وهم،زائل وذيلل بني يديه عزوجل

.يسألون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات:اتلصنيف
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. مجع جبار ويوصف بهذا الوصف لك من كرث ظلمه وعدوانه: • اجلبُّارون

. وىلع اخللق باحتقارهم، وهو املتكرب ىلع احلق برده، املتكربون مجع متكرب: • املتكربون
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فوائد احلديث:
 .1إثبات أن هلل يدين حقيقتني يمني وشمال ،ومعىن حقيقيتني أي ال نؤوهلا بانلعمة أو القوة وحنو ذلك ،وال نقول أيضا إنها يد كيد املخلوقني،

تعاىل اهلل عن لك نقص علوا كبريا ،ولكنها يد من صفاتها القبض والبسط واألصابع والكتابة واخللق ،كما جاء القبض يف القرآن ويف هذا
احلديث ،قال تعاىل( :واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة) ،وقال تعاىل( :بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) وقال صىل اهلل عليه وسلم( :إن قلوب
بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن) وقال( :كتب اهلل اتلوراة بيده) واخللق يف قوهل تعاىل عن خلق آدم( :ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي).
 .2إثبات صفة القول هلل ىلع وجه يليق جبالهل.

 .3إثبات اسم امللك هلل متضمنا صفة امللك.

 .4إثبات أن األرضني سبع.
 .5حتريم اتلجرب واتلكرب.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه صحيح مسلم ,ترقيم حممد
فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

الرقم املوحد)3387( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 فَل، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة:يقول اهلل

Allah says: If My slave intends to do an evil
deed, do not write it down until he does it.
If he does it, then write it as it is. If he does
not do it for My Sake, then write it as a good
deed for him.

 فإن عملها،تكتبوها عليه حَّت يعملها

 وإن تركها من أجيل فاكتبوها،فاكتبوها بمثلها
ِل حسنة

**

412. Hadith:

: احلديث.412

ُ  «يقول:ً مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
:اهلل
ً
َ
ْ
 فال تكتبوها عليه،إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة
َ
ْ
ْ
 وإن تركها، فإن َع ِملها فاكتبوها بمث ِلها،حىت يعملها
ً
َ
ْ
 وإذا أراد أن يعمل،ِمن أجَل فاكتبوها هل حسنة
ً
ً
ْ
 فإن عملها،حسنة فلم يعملها فاكتبوها هل حسنة
ْ
.»سبع مائة ِضع ٍف
ِ فاكتبوها هل بعِّش أمثاهلا إىل

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: “Allah says: 'If My slave intends to do
an evil deed, do not write it down until he does it. If he
does it, then write it as it is. If he does not do it for My
Sake, then write it as a good deed for him. If he intends
to do a good deed, but does not do it, then write it as a
good deed for him (in reward). If he does it, then write
it for him ten times up to seven hundred times (in
reward)”’.

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ
This is Allah the Almighty addressing His angels, who هذا اخلطاب من اهلل تعاىل للمالئكة املوَّكني حبفظ
**

are in charge of keeping records of human deeds. This
discourse indicates divine generosity and forgiveness
toward humans. For example, Allah says: “If My slave
intends to do an evil deed, do not write it down until he
does it.” Action could be an action of the heart, as it is
normally an action of the organs. This is indicated in
reports showing that actions of the heart are accounted
for. One could be rewarded or punished for them. In this
respect, Allah says: {Whoever intends [a deed] therein
of deviation [in religion] or wrongdoing – We will make
him taste of a painful punishment.} [Surat-ul-Hajj: 25] In
an authentic Hadith, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "'If two Muslims meet
with their swords, the killer and the one killed are both
in Hellfire.' The Companions said: 'That is (understood
regarding) the killer. What about the killed one?' He
replied: 'He was also eager to kill his brother.'” These
texts specify the general indication of “If he intends to
do an evil deed, do not write it down until he does it.”
This understanding does not contradict the evil deed
being not written against one who commits it, because
intention of the heart is an act. The angels' writing of an
evil deed “as it is” means as one sin. Allah says:
{Whoever comes [on the Day of Judgement] with a
good deed will have ten times the like thereof [to his
credit], and whoever comes with an evil deed will not
be recompensed except the like thereof; and they will
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 وهو يدل ىلع فضل اهلل ىلع،عمل اإلنسان وكتابته

 «إذا أراد عبدي أن يعمل: قوهل. وجتاوزه عنه،اإلنسان
 فال تكتبوها عليه حىت يعلمها» والعمل قد،سيئة

ً

 وهو الظاهر؛ ألنه قد،يراد به عمل القلب واجلوارح

 وجيزي،جاء ما يدل ىلع أن عمل القلب يؤاخذ به
ْ
ُْ ُ ْ ُ ْ
َ : قال اهلل تعاىل،عليه
{و َمن يُ ِرد ِفي ِه بِ ِإحلَا ٍد بِظل ٍم ن ِذقه
َ
َ َ ْ
 «إذا اتلىق: ويف احلديث الصحيح،}اب أ ِيل ٍم
ٍ ِمن عذ
: قالوا، »املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف انلار
 «إنه اكن حريصا: فما بال املقتول؟ قال،هذا القاتل

 فهذه انلصوص تصلح تلخصيص،»ىلع قتل أخيه

 «إذا أراد أن يعمل سيئة فال تكتبوها:عموم قوهل

 «لم:حىت يعملها» وهذا ال ُيالف قوهل يف السيئة

.تكتب عليه»؛ ألن عزم القلب وتصميمه عمل

 سيئة: يعين،» «فإن علمها فاكتبوها بمثلها:قوهل
ْ
َ َ
ُ ْ احل َ َسنَ ِة فَلَ ُه َع
ِّش
ِ {من جاء ب: قال اهلل تعاىل،َواحدة
َ
َ ْ َّ
ُْ َ َ
َّ أ ْمثَال َها َو َمن َجاء ب
السيرئَ ِة فال جي َزى ِإال ِمثل َها َو ُه ْم ال
ِ
ِ
َّ
َْ ُ َ ً َ َ ْ َ َ َ ر
َ َُ ُْ
 {من ع ِمل سيئة فال جيزى ِإال: وقال تعاىل،}يظلمون
ْ
َ ُ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ََْ
احلًا رمن ذك ٍر أ ْو أنَث َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن
ِ ِمثلها َومن ع ِمل ص
َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ
َ ون ف
َ يها ب َغ ْري ح
.}اب
س
فأو ِئلك يدخلون اجلنة يرزق
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
قوهل« :فإن تركها من أجَل فاكتبوها هل حسنة» َّ
قيد
ً
ً
وحياء،
تركها بأنه من أجل اهلل تعاىل ،أي :خوفا منه،
ً
ً
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 عِّش
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،

not be wronged.} [Surat-ul-An`aam: 160] He also says:
{And whoever does righteous deeds, whether male or
female, while being a believer – those will enter
]Paradise and will not be wronged, [even as much as
the speck on a date seed.} [Surat-un-Nisaa: 124] Not
doing an evil deed for fearing Allah yields one reward.
Not doing it for inability, or fear of people, or any other
reason does not bring a reward but may rather bring
one misdeed in one's account. Intending to do a good
deed but failing to undertake it brings one reward. This
is generosity from Allah the Almighty. Mere intention to
do a good deed brings one reward; doing it brings ten
up to seven hundred rewards. In this Hadith, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
attributed the saying to Allah the Almighty. The saying
of Allah is legislation that involves divine promises and
;merits. It is different from the Qur'an. It is not created
the speech of Allah is different from Allah's creation.

فقوهل تعاىل غري خلقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر َ ُ َ ُ
الصفات ِاإلل ِهيَُّة >> صفة الالكم
اتلصنيف :عقيدة >>
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة ريض اهلل عنه
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.
َّ
 .3اإليمان باملالئكة املوَّكني 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

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :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.

الرقم املوحد)8314( :
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 وجيوز أن، أعوذ باهلل وبك:يكره أن يقول

He disliked saying: I seek refuge with Allah
and with you. However, it is allowed to say:
I seek refuge with Allah, and then with you.

 باهلل ثم بك:يقول

**

413. Hadith:

: احلديث.413

It was reported from Ibrahim an-Nakha‘i that He disliked  أعوذ: "أنه يكره أن يقول:وجاء عن إبراهيم انلخيع
saying: I seek refuge with Allah and with you. However,
: ويقول: قال، باهلل ثم بك: وجيوز أن يقول،باهلل وبك
it is allowed to say: I seek refuge with Allah, and then
." وال تقولوا ولوال اهلل وفالن،لوال اهلل ثم فالن
with you. He said: Say: Were it not for Allah, and then
so-and-so, but do not say: Were it not for Allah and soand-so.
No judgment by Shaykh Al-Albaani is
. لم أجد حكما للشيخ األبلاين:درجة احلديث
Hadith Grade:
available.
**

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Ibrahim an-Nakha‘i, may Allah have mercy upon him, is  واكن يرى، من اتلابعني-رمحه اهلل- إبراهيم انلخيع
one of the Taabi‘is (followers and students of the
Companions). He was of the opinion that it is حتريم عطف االستعاذة باملخلوق ىلع االستعاذة باهلل
impermissible to say, "I seek refuge with Allah AND so- ،بالواو؛ ألن (الواو) تقتيض التِّشيك بني املتعاطفني
and-so", since the word 'and' denotes association
 وهو حممول ىلع الِّشك،وذلك يؤدي إىل الِّشك باهلل
between the two entities, and this leads to associating
partners with Allah, albeit in a minor sense. Likewise, ، وكذا تعلق منفعة ىلع فعل اهلل ومعه غريه،األصغر
he was of the opinion that it is impermissible to make a  ومع ضعف، لوال اهلل وفالن ملا شفيت:كقولك
certain benefit contingent on the action of Allah along
ً
with the action of another entity, like when one says: احلديث إال أن انليه صحيح؛ قياسا ىلع حديث
"Were it not for Allah and so-and-so, I would not have صىل اهلل عليه-  عن انليب-ريض اهلل عنه- حذيفة
recovered." Despite the fact that the Hadith is weak, the
، ما شاء اهلل وشاء فالن: "ال تقولوا: قال-وسلم
prohibition is correct, by way of analogy with the Hadith
". ما شاء اهلل ثم شاء فالن:ولكن قولوا
of Hudhayfah, may Allah be pleased with him, where
he reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Do not say: 'As Allah and
so-and-so will,' but say instead: 'Whatever Allah wills,
then what so-and-so wills.’"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > األسماء واألحاكم > الِّشك:اتلصنيف
. مصنف عبد الرزاق:راوي احلديث
**

-رمحه اهلل-  إبراهيم بن يزيد انلخيع الكويف:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. الكراهة يف ُعرف السلف يُراد بها اتلحريم: • يكره
. االتلجاء إىل الغري واتلعلق به: العوذ: • أعوذ

. امتناع يشء لوجود غريه: أي، حرف امتناع لوجود: • لوال

:فوائد احلديث
. ما شاء اهلل ثم شاء فالن: وجواز قول، ماشاء اهلل وفالن: حتريم قول.1
. فيما يقدر عليه املخلوق، أعوذ باهلل ثم بك: وجواز قول، أعوذ باهلل وبك: حتريم قول.2
. لوال اهلل ثم فالن: وجواز قول، لوال اهلل وفالن: حتريم قول.3
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املصادر واملراجع:
كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة :اخلامسة1435 ،ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن
عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مصنف عبد الرزاق الصنعاين ،عبد الرزاق بن همام ايلماين الصنعاين ،حتقيق:
حبيب الرمحن األعظيم ،املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلانية1403 ،ه.

الرقم املوحد)3343( :
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Our Lord will reveal His Shin, and then all
believers, men and women, will prostrate
themselves before Him, but there will
remain those who used to prostrate in the
worldly life for showing off and gaining
good reputation. Such people will try to
prostrate (in that situation) but their backs
will be as stiff as if it is one bone (a single
vertebra).

 فيسجد ِل لك مؤمن،يكشف ربنا عن ساقه

 فيبىق لك من اكن يسجد يف ادلنيا رياء،ومؤمنة
 فيعود ظهره طبقا، فيذهب ليسجد،وسمعة
واحدا

**

414. Hadith:

: احلديث.414

ً
Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him, : مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
ُّ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ُ
ُّ «يكشف
مؤمن
لك
فيسجد هل
،ربنا عن سا ِقه
ِ
blessings be upon him, said: "Our Lord will reveal His ٍ
ُّ
ُ
َ
ً
Shin, and then all believers, men and women, will  فيبىق لك من اكن يسجد يف ادلنيا رياء،ومؤمن ٍة
ً ُ
ً
َ
ً
َ
ُ
prostrate themselves before Him, but there will remain .»واحدا
ُ فيعود
ظهره طبقا
،ليسجد
فيذهب
،وس ْمعة
those who used to prostrate in the worldly life for
showing off and gaining good reputation. Such people
will try to prostrate (in that situation) but their backs will
be as stiff as if it is one bone (a single vertebra)".

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Lord, Glorified and Exalted be He, will reveal His ، عن ساقه الكريمة-سبحانه وتعاىل- يكشف الرب
noble Shin on the Day of Judgment, and every believer,
male and female, will prostrate to Him. As for the  وأما املنافقون اذلين،فيسجد هل لك مؤمن ومؤمنة
ُ ،اكنوا يسجدون يف ادلنيا لرياهم انلاس
hypocrites who used to prostrate to Allah in the worldly فمنعوا من
ً
life so as to be seen by people, they will not be able to
ُ
ً
 ال،واحدا
فقارا
وجعلت ظهورهم
،السجود
prostrate because their backs will be made of one
vertebra or one straight bone. They will not be able to يستطيعون االحنناء وال السجود؛ ألنهم ما اكنوا يف
bend nor prostrate, because they did not really  وإنما اكنوا يسجدون،احلقيقة يسجدون هلل يف ادلنيا
prostrate to Allah in the worldly life, rather they only
prostrated to their worldly purposes. It is not  وال جيوز تأويل الساق بالشدة أو،ألغراضهم ادلنيوية
permissible to interpret Allah's Shin as hardship, -تعاىل-  بل جيب إثباتها صفة هلل،الكرب أو غريها
distress and so on. Rather it is obligatory to affirm this
 ومن غري حتريف وال،من غري تكييف وال تمثيل
attribute for Allah the Almighty without asking 'how', and
.تعطيل
without drawing resemblance or similitude, and without
stripping it of its true meaning.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات:اتلصنيف
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
العقيدة > األسماء واألحاكم > انلفاق
. متفق عليه:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. لرياه انلاس: أي: • رياء
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• ُس ْمعة  :أي :ليسمعه انلاس.
ً
الس ُ
طبقا  :الطبق فقار الظهر واملعىن صار فقاره َواح ًدا اكلصحيفة فَ َال يقدر ىلع ُّ
جود.
•
ِ
• يعود  :يصري.

فوائد احلديث:
 .1الساق صفة هلل -تعاىل -حيث عرفه املؤمنون بذلك فسجدوا هل.
 .2اتلحذير من الرياء.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح
صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري،
لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.

الرقم املوحد)8291( :
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يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان

From among your caliphs there will be a
caliph, at the end of time, who will
distribute money without counting it.

حيثو املال وال يعده

 .415احلديث:

**

415. Hadith:

ً
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ُ
«يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان حيثو
َ
َ ُّ
املال وال ي ُعد ُه».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
narrated directly from the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, that he said: "From among
your caliphs there will be a caliph, at the end of time,
who will distribute money without counting it".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُيربنا الرسول الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informs us that at the end of time, a Muslim caliph
آخر الزمان يقوم خليفة املسلمني بإنفاق املال بال will generously distribute money without counting it.
عدد وال حساب لكرثة األموال والغنائم مع سخاء Indeed, there will then be vast amounts of wealth and
spoils of war.
**

نفسه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حيثو املال  :حيفن بيديه.

• وال يعده  :ال حيصيه وال حيسبه لكرثته.

فوائد احلديث:
 .1تبشري املسلمني بكرثة املال والغنائم يف آخر الزمان.
 .2جواز إطالق لفظ اخلليفة ىلع من حيكم املسلمني ،ولو لم يكن من اخللفاء الراشدين.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار
الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ً
 ال،يكون يف آخر أميت خليفة حييث املال حثيا
ً
يعده عددا

There would be a caliph in the last (period)
of my Ummah who would freely give
handfuls of wealth to the people without
counting it
**

416. Hadith:

: احلديث.416

َ ْ َعن أيب ن
: كنا عند جابر بن عبد اهلل فقال: قال،ِضة
ُ
َ
ُ
ُ
،وشك أهل العراق أن ال جيىب إيلهم ق ِفزي وال درهم
ِ ي
َ الع
َ  من قبل: من أين ذاك؟ قال:قلنا
،جم يمنعون ذاك
ِ
ُ
 يُوشك أهل الشام أن ال جيىب إيلهم دينار وال:ثم قال
ْ
 ثم، من قِبل الروم: من أين ذاك؟ قال: قلنا،ُمدي
َّ سكت ُه
 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه: ثم قال،نية
ْ
َ
، «يكون يف آخر أميت خليفة حييث املال َحثيا:وسلم
ُّ َ
ُ
َ َقلت أليب ن
:ِضة وأيب العالء
ال ي ُعده عددا» قال
َ
. ال: فقاال،أت َريان أنه عمر بن عبد العزيز

Abu Nadrah reported that: "We were in the company of
Jaabir ibn `Abdullah that he said: It may soon happen
that the people of Iraq may not send their Qiffiz and
Dirhams (their measures of food stuff and their
money)." We said: "Who would be responsible for it?"
He said: "The non-Arabs would prevent them." He then
said: " It may soon happen that the people of Syria may
not send their Dinars and Mudds." We said: "Who
would be responsible for it?" He said this prevention
would be made by the Romans." He (Jaabir ibn
Abdullah) kept quiet for a while and then reported that
Allah's Messenger, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: 'There would be a caliph in the last
(period) of my Ummah who would freely give handfuls
of wealth to the people without counting it.'" I (the
reporter) asked Abu Nadrah and Abu Al-`Alaa' if they
refer to `Umar ibn `Abdul-Aziz, and they both answered
in the negative.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, informs that Muslims will conquer Iraq, and a
certain measure and weight will be levied on properties
of its people to be given to the Muslims. This amount
levied on people will be prevented at the end of time
due to invasion of these lands by the non-Arab
disbelievers. The disbelievers will prevent it from
reaching the Muslims. The Prophet also informs that
the Muslims will also conquer The Levant, and a certain
measure and weight will be levied on properties of its
people to be given to the Muslims. This amount levied
on people will be prevented at the end of time due to
invasion of these lands by the Romans. The Romans
will prevent it from reaching the Muslims as well. Then
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, talked about a caliph emerging in the last periods
of the Muslim Ummah who would freely give handfuls
of wealth to the people without counting it due to its
abundance resulting from expansion of his conquests.
This caliph will throw money to people as he throws
dust away from his hands. The narrator mentioned that
when he asked some scholars of the Tabi`in
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**

ُيرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن املسلمني سوف

 وسيوضع عليها يشء مقدر باملاكييل،يفتحون العراق
 وسيُمنع ذلك يف آخر،واألوزان يؤدونه للمسلمني
الزمان؛ وذلك الستيالء كفار العجم ىلع هذه ابلالد

 وُيرب،فيمنعون وصول هذه األموال إىل املسلمني

 وسيوضع،كذلك أن املسلمني سوف يفتحون الشام

عليها يشء مقدر باملاكييل واألوزان يؤدونه
 وسيُمنع ذلك يف آخر الزمان؛ وذلك،للمسلمني

الستيالء الروم ىلع هذه ابلالد فيمنعون وصول هذه
 وأخرب صىل اهلل عليه وسلم أنه،األموال إىل املسلمني

،سيكون يف آخر هذه األمة خليفة حييث املال وال يعده

 فهو يليق املال، لكرثته واتساع الفتوحات عليه:أى
.للناس بيده كما يفعل بالرتاب إذا رَم به بيديه

:وُيرب الراوي أنه سأل بعض أهل العلم من اتلابعني

. ال:هل هذا اخلليفة هو عمر بن عبد العزيز؟ فقالوا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
(Successors of the Companions) if this caliph was
`Umar ibn Abdul-Aziz, and they answered in the
negative.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• يوشك  :يرسع.
ُ
ُ
• جيىب  :جيمع.
َ
• ق ِفزي  :مكيال معروف ألهل العراق.
ْ
• ُمدي  :مكيال معروف ألهل الشام.
• ُه َّ
نية  :شيئًا.
َ
• حييث  :يقبض اليشء بيده ثم يرميه.

فوائد احلديث:
 .1فيه حرص السلف ىلع جمالسة أهل الفضل والعلم.
 .2فيه بشارة للصحابة ريض اهلل عنهم بفتح العراق والشام.
 .3فيه إخبار بأنه لن يأيت مال للمسلمني من هذه ابلالد يف آخر الزمان.
ًّ
 .4اإلخبار بأنه سيكون خليفة يف آخر األمة يكرث املال يف عهده جدا.
 .5احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخرب عن أشياء فوقعت كما أخرب صىل اهلل عليه وسلم ،كفتح العراق والشام يف عهد عمر ريض اهلل
عنه.

 .6فيه إثبات أرشاط الساعة ،وأنها اكئنة قبل يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .إكمال املعلم
بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل 1419ه،
ُّ
1998م .تاج العروس من جواهر القاموسُّ ،
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،نِّش :دار اهلداية .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو
حممد أبو الفيض
زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع
الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية ،بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني
ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.
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Man will go to sleep and honesty will be
taken out of his heart and only a trace of it
will remain, like the trace of a dark spot.
And man will go to sleep again and the
honesty will decrease further still, so its
trace will resemble that of a blister.

،ينام الرجل انلومة فتقبض األمانة من قلبه

 ثم ينام انلومة فتقبض،فيظل أثرها مثل الوكت
 فيظل أثرها مثل أثر املجل،األمانة من قلبه

**

417. Hadith:

: احلديث.417

ََ
 َحدثنا: قال-ريض اهلل عنه- عن حذيفة بن ايلمان
ُ َ حديثَني َقد َرأ-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
يت
ِ
َ َ َ َ َّ
ُ َ َ
 حدثنا أن األمانة نزلت يف:أ َحدهما وأنا أنتظر اآلخر
َ
َّ ،الرجال
َجذر قُلُوب ر
ثم نزل القرآن ف َع ِلموا ِمن
َّ َّ َّ ُ
َ ،القرآن
،ثم حدثنا عن رفع األمانة
،وع ِل ُموا ِمن السنة
َْ
َُ َ
ْ َ َ َُّ ُ ُ َّ ُ َ َ
،ومة فتُق َب ُض األ َمانة ِم ْن قل ِب ِه
 «ينام الرجل انل:فقال
َْ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ
َ َ َ ُّ َ َ َ
ُ
َ
 ثم ينام انلومة فتقبض،ت
ِ فيظل أث ُرها ِمثل الوك
َ
َ
ْ َ ََ
َ  َك،جل
ُ َ َفيَ َظ ُّل أث،األ َمانَة ِمن قَلْبه
ج ْم ٍر
الم
ر
ث
أ
ثل
م
ها
ر
ِ
ِ
َِ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ْ ْ َ
 فرتاه منت ِربا وليس ِفيه،دح َرجتَ ُه َىلع ِرج ِلك فن ِفط
َ َ ثم أَ َخذ َح َص ًاة فَ َد ْح َر َجه ىلع رجله « َفي،»َيشء
صبح
ََ َ
َ َ
َ َ َ َ ٌ ر
َّ
 فال يَكاد أ َحد يُ َؤدي األ َمانة َح َّىت،انلاس يَتبَاي ُعون
ً ُ َ َ ُ َ َّ
َُ
َّ  َح َّىت ُي َقال،ًال أَ ِمينا
:للر ُجل
 ِإن ِيف ب ِين فالن رج:يقال
َْ َ
َ َْ َ
ُ َْ
َ
َ َْ
لبه ِمثقال َح َّبة
َما أج َدل ُه! َما أظ َرفه! َما أعقله! َو َما ِيف ق
ِ
ُ
َّ َ َ  ولَ َقد أىت،»ِمن َخ ْر َدل ِم ْن إيمان
يلع َز َمان وما أبَايل
ُ ُّأَي
ُ َ َ  لنئ اكن ُمسل ًما ل:كم بَايعت
َّ َ َ ري َدنَّه
 َو ِإن،يلع ِدينه
ِ
ِ
َ
َ َ َّ ُ َ
َّ
َ
َّ
 وأما ايلوم،اكن نرصانيا أو يهوديا لريدنه يلع سا ِعيه
ً َ ُ َ ُ َّ
ُ َف َما ُكنت أَبَاي ُع م
.»نكم ِإال فالنا وفالنا
ِ ِ

Hudhayfah ibn Al-Yamaan related: “The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
told us two Hadiths. I have seen one fulfilled, and I am
waiting for the other. He, may Allah's peace and
blessings be upon him, told us: ‘Man will go to sleep
and honesty will be taken out of his heart and only a
trace of it will remain, like the trace of a dark spot. And
man will go to sleep again and the honesty will
decrease further still, so its trace will resemble that of a
blister, as when an ember is dropped on one's foot and
makes it swell. One would see it swollen but there
would be nothing inside it.’ He (the Prophet) took a
small stone and rolled it on his leg. He then continued:
‘People will be carrying out their trades, but there will
hardly be a trustworthy person. It will be said: “In suchand-such tribe there is an honest man,” and later it will
be said about some man: “What a wise, polite, and
strong man he is!” although he will not even have faith
equal to a mustard seed in his heart.’ No doubt, there
was a time when I did not mind dealing (bargaining)
with any of you, because if he was a Muslim, his Islam
would compel him to pay me what is due to me, and if
he was a Christian, the Muslim official would compel
him to pay me what is due to me, but today I will only
deal with this person and that person from you”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ً
َّ
The Hadith states that honesty shall be gradually أن األمانة تزول عن القلوب شيئا
يوضح احلديث
**

uprooted from people’s hearts. As the first part of
honesty leaves, the heart loses its light leaving a faint
trace of darkness, different in color from the color
preceding it. Further loss of honesty leaves a
substantial irremovable mark, except for after a period
of time. This darkness is denser than the previous one.
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, likened the elimination of the deep-rooted light
from the heart and its replacement with darkness to an
ember rolling down a man’s leg and leaving a mark on
it. The ember rolls away, but the blister remains. The
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
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 فإذا زال أول جزء منها زال نوره وخلفه ظلمة،فشيئا
َْ
،اكلوكت وهو أعراض لون خمالف اللون اذلي قبله

فإذا زال يشء آخر صار اكملجل وهو أثر حمكم ال

 وهذه الظلمة فوق اليت،يكاد يزول إال بعد مدة
َّ قبلها ثم
شبه زوال ذلك انلور بعد وقوعه يف القلب
وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إيَّاه

جبمر يدحرجه ىلع رجله حىت يؤثر فيها ثم يزول
اجلمر ويبىق انلفط وأخذه احلصاة ودحرجته إياها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أراد به زيادة ابليان واإليضاح( .فيصبح انلاس) بعد
تلك انلومة اليت رفع فيها األمانة (يتبايعون فال

يكاد) أي :يقارب (أحد) منهم (يؤدي األمانة)
ً
فضال عن أدائها بالفعل( .حىت يقال) لعزة هذا
ً
الوصف وشهرة ما يتصف به( .إن يف بين فالن رجال
ً
أمينا) ذا أمانة( .حىت يقال للرجل ما أجدله) ىلع
العمل (ما أظرفه) من الظرف (ما أعقله) أي :ما

أشد يقظته وفطانته (وما يف قلبه مثقال حبة من
ً
خردل من إيمان) فضال عن األمانة اليت يه من
شعبه( .ولقد أىت ُّ
يلع زمان وما أبايل أيكم بايعت)
أي :ال أبايل باذلي بايعته لعليم بأن األمانة لم ترتفع

وأن يف انلاس وفاء بالعهد ،فكنت أقدم ىلع مبايعة
ً
من لقيت غري باحث عن حاهل وثوقا بانلاس

وأمانتهم( .وأما ايلوم) فقد ذهبت األمانة إال القليل
ً
ً
فذلا قال( :فما كنت أبايع منكم إال فالنا وفالنا)
ً
يعين أفرادا أعرفهم وأثق بهم.

picked up a small stone and rolled it over his leg to
make his point clearer. After the sleep during which
honesty is removed, people who are trading will rarely
be willing to return the things that they were entrusted
with, let alone actually return them in reality. Due to
such rarity, very few people will be labelled as honest
and trustworthy. You may even see a man who is
hardworking and intelligent, but there will be no grain of
faith in his heart, let alone honesty, which is a branch
of faith. The narrator reflected on a past time in his life
when he would carry out transactions with anyone,
without caring who they were, because he was certain
that honesty was flourishing and people would fulfill
their promises. Fully trusting people’s honesty, he used
to trade with anyone, without investigating their
situation. Later, however, when honesty disappeared,
except in rare cases, he would only conduct
transactions with those he knows and trusts. AlKarmani commented: “The removal of honesty had
appeared, even in the time of the Prophet, may Allah’s
”peace and blessings be upon him.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أمراض القلوب
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• َ
األمانة  :قيل :إنها اتلاكيلف اليت لكف اهلل بها عباده ،وقيل :يه اإليمان ،فإذا استمسك من قلب العبد قام حينئذ بأداء اتلاكيلف.
ُ
ُ
• نَ َزلَت يف َجذر قلوب ر
الرجال  :أي إن األمانة اكنت يف قلوبهم حبسب الفطرة ثم حصلت هلم بطريق الكسب من الكتاب والسنة.
َْ ُ
• ِمثقال َح َّبة  :أي مقدار يشء قليل.
َ
• ف َع ِلموا ِمن القرآن  :أي ع ِلموا األمانة منه.
َ َ
• ِمن خ ْردل  :حبة اخلردل سدس حبة الشعري ،واملراد :ليس يف قلبه يشء من اإليمان.
َ
ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
َّ
املشبه بالوكت.
ومة فتُقبَض األ َمانة  :أي :أثرها اتلام
• ثم ينام انل
َ ْ ُ
• فتُقبَض  :تزنع منه لسوء فعل منه تسبب عنه ذلك.
َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ
ت  :هو األثر اليسري ،وهو يف لون السواد.
• فيظل أث ُرها ِمثل الوك ِ
ُ
َ ْ
ََ
المجل  :وهو تنقط يف ايلد وحنوها من أثر عمل وغريه ،وقيل :هو أثر حمكم ال يكاد يزول إال بعد مدة.
•
َ
َ
َ
قرحت.
• فن ِفط ً  :أي ِ
ْ
• ُمنتَ ِربا  :مرتفعا.
• َسا ِعيه  :الوايل عليه.

فوائد احلديث:

ُّ
ُ
ُ
 .1عمق اتلصور اإلساليم لإلصالح اخلُليق ،حيث جتاوز الطرح اإلساليم لإلصالح اخلُليق املرئيات إىل اللباب ورسائر انلفوس.
َ ر
عدي منَافع َ
اتل َم ُّسك باألخالق اإلسالمية ادلارين= ادلنيا واآلخرة.
 .2ت
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َُّ
 .3أن األمانة ويه املحافظة ىلع اتلاكيلف الِّشعية ،والصدق يف املعاملة ،وأداء احلقوق ألصحابها ،سرتتفع من بني انلاس شيئا فشيئا لسوء
أفعاهلم.
َّ
 .4أنه لكما زال يشء من األمانة زال مع ذلك نوره وخلفه ظلمة ،حىت ال يكاد يبىق من يتعامل باألمانة.
 .5احلديث من أعالم َّ
نبوته -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد زالت األمانة إال ما قل منها من الصدور ،وارتفعت من اتلعامل إال يف القليل من

انلاس.

 .6أن هذا احلديث أصل يف بيان فقه األخالق اإلسالمية.

 .7شمويلة األخالق يف اإلسالم ،حيث شملت احليوان وانلبات.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع
الِّشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  ،14اعم  .1987 - 1407ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري
الصدييق ،عناية :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،ط1425 ،4.ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،نِّش :دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع،
دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م .كنوز رياض الصاحلني ،نِّش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه
2009م.

الرقم املوحد)3016( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Our Lord, Glorified and Exalted, descends
every night to the lowest heaven in the last
third of the night and says: Who
supplicates Me so that I may answer him?
Who asks Me so that I may give him? Who
asks Me for forgiveness so that I may
forgive him?

يْنل ربنا تبارك وتعاىل لك يللة إىل السماء ادلنيا
، من يدعوين:حني يبىق ثلث الليل اآلخر يقول

 من يستغفرين،فأستجيب ِل من يسألين فأعطيه
فأغفر ِل

**

418. Hadith:

: احلديث.418

صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َّ
ُ
ُّ يزنل
ربنا تبارك وتعاىل لك
« : قال-اهلل عليه وسلم
ُ ُُ
ُث الليل اآلخر
 حني يبىق ثل،يلل ٍة إىل السماء ادلنيا
ْ
َ
َ
فأستجيب هل؟ من يسألين
، « َمن يَد ُعوين:يقول

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: “Our Lord, Glorified and
Exalted, descends every night to the lowest heaven in
the last third of the night and says: ‘Who supplicates Me
so that I may answer him? Who asks Me so that I may
give him? Who asks Me for forgiveness so that I may
forgive him”’?

َ
.»فأغفر هل؟
فأعطيَه؟ َمن يستغفرين

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Our Lord, Glorified and Exalted, descends every night
to the lowest heaven in the last third of the night and
says: "Who supplicates Me so that I may answer him?
Who asks Me so that I may give him? Who asks Me for
forgiveness so that I may forgive him?" This means that
Allah, may He be Glorified, calls His slaves at this time
of the night to supplicate Him, and He encourages them
to do so, as He answers the supplications. He also calls
them to ask Him for whatever they want, for He gives
those who ask Him; and He encourages them to seek
forgiveness from Him for their sins, for He forgives His
believing slaves. This descent is a real one that befits
His majesty and perfection. It is not like the descent of
creatures. It is not also correct to construe the descent
mentioned in the Hadith as the descent of mercy, the
angels, and so on. Rather, we should believe that Allah,
the Exalted, descends to the heaven of the world in an
actual manner appropriate for His majesty, without
distortion, denial, specification of the manner, or
likening to His creation. That is the methodology of
Ahlus Sunnah Wal Jama`ah.

 يف اثللث األخري، يف لك يللة،يزنل اهلل تبارك وتعاىل
ْ
، « َمن يَد ُعوين: ثم يقول،من الليل إىل السماء ادلنيا
َ
فأستجيب هل؟ َمن يسألين فأعطيَه؟ َمن يستغفرين

َ
 أنه سبحانه –يف هذا الوقت من:فأغفر هل؟» أي
ر
، ويرغبهم يف ذلك، يطلب من عباده أن يدعوه-الليل

 ويطلب منهم أن يسألوه ما،فهو يستجيب ملن داعه
 ويطلب منهم أن، فهو يعطي من سأهل،يريدون

،يستغفروه من ذنوبهم فهو يغفر لعباده املؤمنني
ٌ
 وهذا الزنول نزول.واملراد بالطلب احلث وانلدب
، ال يشبه نزول املخلوقني، يليق جبالهل وكماهل،حقييق
وال يصح تأويل الزنول إىل نزول الرمحة أو املالئكة

 بل جيب اإليمان بأن اهلل يزنل إىل،أو غري ذلك
ً
 من غري حتريف وال،السماء ادلنيا نزوال يليق جبالهل
 كما هو، ومن غري تكييف وال تمثيل،تعطيل

.مذهب أهل السنة واجلماعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ َ ُ َ ر
الصفات ِاإلل ِهيَُّة >> الزنول
>>  عقيدة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث
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فوائد احلديث:

ً
 .1اإليمان بأن اهلل يزنل إىل السماء ادلنيا يف اثللث األخري من الليل نزوال يليق جبالهل ،من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال
تمثيل.
 .2اثللث األخري من الليل من أوقات إجابة ادلاعء.
 .3ينبيغ لإلنسان عند سماع هذا احلديث أن يكون شديد احلرص ىلع اغتنام أوقات اإلجابة لدلاعء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية اذلهَل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد
املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النِّش1417 :ه.

الرقم املوحد)10412( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Siraat (bridge over Hell) will be placed
over the center of Hell, covered with thorns
similar to the thorns of the Sa`daan (a
thorny plant). Then, people will pass over
it; some will be safe without any harm,
some will be safe after receiving some
scratches, and some will fall down into
Hell.

 عليه حسك،يوضع الرصاط بني ظهري جهنم
 فناج، ثم يستجزي انلاس،كحسك السعدان
 ثم ناج وحمتبس به، وجمدوح به،مسلم
فمنكوس فيها

**

419. Hadith:

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "The Siraat (bridge over Hell) will be
placed over the center of Hell, covered with thorns
similar to the thorns of the Sa`daan (a thorny plant).
Then, people will pass over it; some will be safe without
any harm, some will be safe after receiving some
scratches, and some will fall down into Hell. When
Allah, Glorified and Exalted be He, has finished judging
between the slaves, the believers will look for men who
were with them on earth praying as they prayed, paying
Zakah as they paid it, fasting as they fasted, performing
pilgrimage as they performed it, and fighting (in the
cause of Allah) as they fought. The believers will then
ask: 'O our Lord! There were slaves from among Your
slaves who were with us on earth and used to pray as
we prayed, pay Zakah as we paid it, fast as we fasted,
perform pilgrimage as we performed it, and fight (in
Your cause) as we fought, yet we do not see them.'
Allah will say: 'Depart to Hell and whomever of these
you find therein take him out.' So they will find them,
engulfed by the fire according to their deeds. Some of
them will be engulfed by the fire to their feet, some to
the middle of their legs, some to their knees, some to
their breasts, some to their waist and some to their
necks, but not their faces. They will be removed from
the fire and cast into the water of life." It was said: "O
Messenger of Allah, what is (the water of) life?" He
replied: "The washing of the dwellers of Paradise; and
they will sprout as a plant sprouts. (In another narration,
he said: And they will sprout in it as the plant sprouts in
the silt left by a flood.) Then, the Prophets will intercede
on behalf of anyone who faithfully witnessed that there
is none worthy of worship but Allah and they will be
taken out of Hell. Then, Allah will show compassion by
His mercy to those in it (Hell) so that there will not be
left in it a slave who has an atom’s weight of faith in his
heart".

 فيجدونهم قد: قال،وجدتم فيها منهم فأخرجوه
َْ
ُ أخذتهم
 فمنهم َمن أخذته إىل،انلار ىلع قدر أعماهلم
 ومنهم، ومنهم َمن أخذته إىل نصف ساقيه،قدميه
ََْ
، ومنهم من أخذته إىل ثدييْه،َمن أخذته إىل ُركبتيه
 ولم، ومنهم من أخذته إىل عنقه،ومنهم من أزرته
َ َْ
َ
 فيستخرجونهم منها فيُطرحون يف ماء،الوجوه
تغ ش

 «غسل أهل: يا رسول اهلل وما احلياة؟ قال: قيل،»احلياة
َ
 «فيه كما:اجلنة فينبتون نبات الزرعة» وقال مرة
ر
َّ تنبت الزرعة يف ُغثاء
 ثم يشفع األنبياء يف لك،السيل
من اكن يشهد أن ال هلإ إال اهلل خم ِل ًصا فيخرجونهم
ُ َّ
ُ يتحنن
 فما،اهلل برمحته ىلع من فيها
 «ثم:منها» قال
ُ
ً
َّ
يرتك فيها عبدا يف قلبه مثقال حبة من إيمان إال
.»أخرجه منها

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
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: احلديث.419

ً
: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
ٌ
ْ َ
ر
َ
 عليه َح َسك،«يُوض ُع الرصاط بني ظه َري جهنم
َّ
ْ َّ
َ َ
،فناج ُم َسلم
ٍ ، ثم يستجزي انلاس،كحسك السعدان
َْ
ٌ
 فإذا،فمنكوس فيها
 وحمتبَس به،ناج
ٍ وجمدوح به ثم
ُ فرغ
 يفقد،اهلل عز وجل من القضا ِء بني العباد
ً
ُّ
املؤمنون رجاال اكنوا معهم يف ادلنيا يُصلون
ُّ ُ
، ويصومون صيامهم،وي َزكون بزاكتهم
،بصالتهم
َّ
ُّ
َ
 أي ربنا:وحيجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون
ُّ
ٌ
،عباد من عبادك اكنوا معنا يف ادلنيا يُصلون صالتنا
ُّ ُ
َّ وحيجون
ُّ
،حجنا
، ويصومون صيامنا،وي َزكون زاكتنا
َ ويغزون
 اذهبوا إىل انلار فمن: فيقول،غزونا ال نراهم

. صحيح:درجة احلديث

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

On the Day of Judgment, Allah Almighty will place the
Siraat (bridge) over the center of Hell, with solid thorns
covering it. Then, the people will be commanded to
pass over it. Some of them will pass safely without
being touched by the fire; others will be scratched then
will be saved; others will fall into the Hellfire. When
Allah the Almighty finishes judging between His slaves,
and the dwellers of Paradise enter it and those of Hell
enter it, the believers in Paradise will notice that they
do not see some people who were with them on earth
and who used to pray, give Zakah, fast, perform
pilgrimage, and fight in the cause of Allah along with
them. So, they will say to Allah the Almighty: We do not
see those people with us in Paradise although they
used to pray, give Zakah, fast, perform pilgrimage, and
fight in the cause of Allah with us on earth. Allah will say
to them: Go to the Hellfire, and if you find any of them
therein, take him out of it. They will find them engulfed
by fire each according to his deeds. Some of them will
be engulfed by fire up to their feet, others up to the
middle of their legs, others to their knees, others to their
waists, others to their breasts, and others to their necks;
but the fire does not reach their faces. They will
intercede on their behalf, so they will be taken out of the
fire and thrown into the water of life, which brings to life
anyone who is immersed in it. Hence, their bodies will
grow again just as plants grow in a flood channel. Then,
the Prophets will be granted intercession on behalf of
every person who sincerely bore witness that none is
worthy of worship but Allah, and thus taking them out of
the fire. Allah will then compassionately bestow His
mercy on those in the fire, leaving no one therein in
whose heart there exists an atom’s weight of faith.

إذا اكن يوم القيامة وضع اهلل عز وجل الرصاط ىلع
 ثم يؤمر، وىلع الرصاط شوك صلب،وسط جهنم

 فمنهم من ينجو ويسلم وال تناهل،انلاس باملرور عليه
َّ ُ
ُ
 ومنهم من، ومنهم من ُيدش ثم يسلم وُيلص،انلار
ُ  فإذا فرغ.يسقط يف جهنم
اهلل عز وجل من حماسبة
ُ
َ
ُ
ُ
َ
 ال،انلار
عباده وأدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل انلار
ً
جيد املؤمنون من أهل اجلنة ناسا اكنوا معهم يف ادلنيا
يصلون ويزكون ويصومون وحيجون وجياهدون
 إننا ال نرى هؤالء انلاس: فيقولون هلل عز وجل،معهم
معنا يف اجلنة مع أنهم اكنوا يصلون ويزكون

 فيقول.ويصومون وحيجون وجياهدون معنا يف ادلنيا
ً  اذهبوا إىل انلار فإذا وجدتم فيها: اهلل هلم
أحدا منهم
َْ
ُ
انلار ىلع قدر
 فيجدونهم قد أصابتم.فأخرجوه منها
 ومنهم َمن، فمنهم َمن أصابته إىل قدميه،أعماهلم
 ومنهم َمن أصابته إىل،أصابته إىل نصف ساقيه
 ومنهم من أصابته إىل وسطه ومنهم من،ُركبتيه
ََْ
، ومنهم من أصابته إىل رقبته،أصابته إىل ثدييْه

َّ
، فيشفعون فيهم،ولكن انلار لم تصل إىل وجوههم
ُ فيخرجون من انلار
 وهو ماء،ويلقون يف ماء احلياة
ُ
 فينبتون كما ينبت الزرع يف،حيىي من انغمس فيه
ر
َّ جمرى
 ثم يشفع األنبياء يف لك من اكن يشهد.السيل
أن ال هلإ إال اهلل خم ِل ًصا من قلبه فيخرجونهم من
ُ  ثم يعطف،انلار
 فما يرتك،اهلل برمحته ىلع من يف انلار
ً فيها
َّ أحدا يف قلبه مقدار
حبة من إيمان إال أخرجه
.منها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
ً
.خمترصا وأمحد
 رواه ابن ماجه:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. مسند أمحد:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ َ
. وسطها: • ظه َر ْي جهنم
. شوكة صلبة: • َح َسك
ْ َّ
. نبت ذو شوكة: السعدان
•
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َّ
• ُم َسلم  :حمفوظ.

ُ
• جمدوح به  :اذلي ق ِِّش جدله به.

• منكوس  :مقلوب بأن صار رأسه أسفل.

• أزرته  :بلغت إىل موضع إزاره ،وهو وسط اإلنسان.
• تغش  :ر
تغطى.
ُ
َ
• ي ْط َرحون  :يُلقون.
ُ
• ماء احلياة  :هو املاء اذلي حيىي من انغمس فيه.

• غثاء السيل  :لك ما محله السيل من عيدان وورق وبزور وغريها ،واملراد به هنا ما محله من الزبور خاصة.
• يتحنن  :يعطف ويرحم.
• مثقال  :مقدار.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل -ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.
 .2إثبات الرصاط.
 .3إثبات الشفاعة لألنبياء ولصاليح املؤمنني.
 .4تعذيب عصاة املسلمني يف انلار.
 .5أهل اتلوحيد ال ُيدلون يف انلار.
املصادر واملراجع:
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن
موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب
ادلين اخلطيب ،نِّش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه .املفردات يف غريب القرآن ،أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن ،املحقق:
صفوان عدنان ادلاودي ،انلارش :دار القلم ،ادلار الشامية  -دمشق بريوت ،الطبعة :األوىل  1412 -ه .املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري ،ألمحد بن
حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نِّش :دار اهلداية .حاشية السندي ىلع سنن ابن
ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نِّش :املكتب
اإلساليم .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه-
 2008م.

الرقم املوحد)8287( :
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أحاديث الفقه وأصوهل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ ْ
َ
َ ََْ َ َ ى ْ
ََ ْ َ َ
«م ين اقتطع حق ام ير ٍئ مسل ٍيم بيي يميني يه ،فقد أ ْوج َب
ُ َُ ى َ َ َ ى َ َ َْ َى َ
اجلنة
اهلل ِل انلار ،وحرم علي يه

 .420احلديث:

Whoever seizes the right of a Muslim by
taking a false oath, Allah will condemn him
to Hell and will forbid Paradise for him.
**

420. Hadith:

عن أيب أمامة إياس بن ثعلبة احلاريث -ريض اهلل
ً
ْ
امرئ مسلم بيمينه،
عنه -مرفواع« :من اقتَ َط َع َح َّق
ٍ
َ
انلارَ ،
فقد أَ ْو َج َ
َ
ب ُ
وح َّر َم عليه اجلنة» فقال
اهلل هل
ْ
رجل :وإن اكن شيئا يسريا يا رسول اهلل؟ فقال« :وإن
َ ً
ََ
اك».
ق ِضيبا من أر ٍ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Umaamah Iyaas ibn Tha`labah Al-Haarithi, may
Allah be pleased with him, reported that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
“'Whoever seizes the right of a Muslim by taking a false
oath, Allah will condemn him to Hell and will forbid
Paradise for him.’ One man asked: ‘O Messenger of
Allah, even if it is something insignificant?’ He replied,
‘Yes, even if it is a twig of the Arak tree”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه من أخذ حق The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said that whoever seizes the right of a Muslim
مسلم حبلف ىلع وجه الكذب بغري حق؛ فقد أوجب unlawfully by taking a false oath, Allah will condemn
اهلل هل انلار ،وحرم عليه اجلنة ،فقال رجل :وإن اكن him to Hell and will forbid Paradise for him. A man
asked: "Even if it was insignificant, O Messenger of
ً
يسريا يا رسول اهلل ،فقال انليب صىل اهلل
هذا اليشء
Allah?" So the Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم :وإن اكن هذا اليش عودا من سواك.
blessings be upon him, said: "Even if it is a stick of
”Siwak.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الغصب
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اقتطع  :أخذه ظلما وبغري حق.
• بيمينه  :حبلف منه.
• قضيبا ُ :عودا.

• أراك  :نوع من الشجر تستعمل أعواده آلة لالستياك ،ويه أفضل ما يستاك به ،وذلا أصبحت يه املشهورة بالسواك.

فوائد احلديث:

 .1احلذر من اغتصاب حقوق اآلخرين ،واحلرص ىلع أدائها ألصحابها مهما قَلَُّ ْ
ت.

 .2حقوق العباد مانعة مغتصبيها من دخول اجلنة حىت يؤدوا ما عليهم أو تؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومني ،أو تؤخذ من سيئات املظلومني
وتطرح ىلع الظاملني.
 .3ايلمني الفاجرة من املوبقات.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نِّش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عِّش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5430( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Fight in the Cause of Allah, for he who
fights in the Cause of Allah for a period of
time equal to that between two milkings of
a she-camel, will be surely admitted to
Paradise.

ْ ُ
َ َ
َ ُ
 من قاتل يف سبيل اهلل ف َواق،اغ ُزوا يف سبيل اهلل
ََ َ َ
ناق ٍة وجبت ِل اجلنة
**

421. Hadith:

: احلديث.421

ُ  َم َّر: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, رجل من
reported: "A man from among the Companions of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, passed by a valley wherein was a little
spring of fresh water. He was delighted by it and said
to himself: 'If I were to retreat from the people and settle
in this valley; but I will not do this until I get the
permission of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him.' He mentioned this
to the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, who said (to the man): 'Do not
do that, for the status of one of you who fights in Allah's
Cause is better for him than performing prayer in his
house for seventy years. Do you not wish that Allah
should forgive you and admit you to Paradise? Fight in
the Cause of Allah, for he who fights in the Cause of
Allah for a period of time equal to that between two
milkings of a she-camel, will be surely admitted to
Paradise" '.

عب
ٍ  ب ِ ِش-صىل اهلل عليه وسلم- أصحاب رسول اهلل
ٌَْ ُ
ْ
َْ
ْ َ ْ
 لو اعزتلت: فقال،جبته
 فأع،فيه عيَينة من ماء َعذبَة
ْ ر
ْ
ُ ْ َ َ
ولن أفعل حىت
،ب
ِ انلاس فأقمت يف هذا الشع
َ
ْ
 فذكر ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- أستأ ِذن رسول اهلل
َْ
 «ال تف َعل؛: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- لرسول اهلل
ُ
أحدكم يف َس ِبيل اهلل أفضل من صالته يف
ِ فإن مقام
َْ
َ ُ
ْ َ
،حت ُّبون أن يغ ِفر اهلل لكم
ِ  أال،بيته سب ِعني اعما
ْ ُ
َ َ
 من قاتل يف،ويدخلكم اجلنة؟ اغ ُزوا يف سبيل اهلل
َ َُ
َ اق نَاقَة
.»وجبَت هل اجلنة
سبيل اهلل فو
ٍ

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A man from the companions of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, was walking through
a mountain pass and came across an area that had a
small spring of fresh water, which he liked so much. He
wanted to seclude himself from the people and live in
that place to worship Allah and drink from that fresh
water. Nevertheless, he, may Allah be pleased with
him, remarked that he would not do this until he would
seek the permission of Allah's Messenger, may Allah's
peace and blessings be upon him. So, he mentioned
that to the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, who forbade him to do so, because fighting
in the Cause of Allah was due upon him, so withdrawing
from the people for optional worship was regarded as a
sin, because it entailed abandoning an obligatory act.
Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "The status of one of you who fights in
Allah's Cause is better then praying in his house for
seventy years." Meaning: Fighting in Allah's cause is
better than devoting oneself to prayer for seventy
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صىل اهلل-  أن رجال من أصحاب انليب:معىن احلديث
ر
ٌ ْ الش ْعب َع
َّ -عليه وسلم
ني
 ويف،مر بشعب يف َجبل
ْ
 فأعجبته تلك العني وأحب أن يعزتل،فيها ماء َعذ ٌب
َ
انلاس ويقيم يف ذلك املاكن ي َت َعبد اهلل ويِّشب من
ْ  قال-ريض اهلل عنه-  إال أنه،تلك العني
لن أفعل حىت
 فذكر ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- أستأذن رسول اهلل
" "ال تفعل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- لرسول اهلل

 عن ذلك؛ ألن-صىل اهلل عليه وسلم- نهاه انليب
َ الغزو قد
َ وج
 فاكن اعزتاهل للتطوع معصية،ب عليه
 "فإن ُمقام: ثم قال هل.الستلزامه ترك الواجب

أحدكم يف َس ِبيل اهلل أفضل من صالته يف بيته
ِ
 أن اجلهاد يف سبيل اهلل أفضل:َسبْ ِعني اعما" واملعىن
من اتلفرغ للصالة سبعني اعما؛ وذلك ألن اجلهاد

 فنفعها قارص ىلع صاحب،متعد خبالف الصالة
نفعه
ٍ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ

ُّ َ
ون أن َي ْغ ِفر اهلل لكم ،ويدخلكم years. This is because the benefit of fighting in Allah's
حتب
العبادة" .أال ِ
Cause extends to all Muslims, while the benefit of
َْ
اجلنة؟" أي :إذا كنتم حتبون أن يغ ِفر اهلل لكم prayer is restricted to the individual. "Do you not wish
ذنوبكم ويدخلكم اجلنة ،فعليكم بالغزو يف "?that Allah forgives you and admits you into Paradise
Meaning: If you like that Allah forgives you and admits
سبيل اهلل -تعاىل ،-صابرين حمتسبني .ثم بني فضله،
you into Paradise, then you have to fight in Allah's
َ
َُ َ َ َ ََ
بقوهل" :من قاتل يف سبيل اهلل فواق ناق ٍة وجبت هل Cause, with the intention of attaining the reward and
اجلنة" أي :من قاتل يف سبيل اهلل -تعاىل -إلعالء while showing patience. Then the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, highlighted the virtue
لكمته وجبت هل اجلنة ولو اكنت مشاركته يف القتال of fighting in Allah's Cause by saying: "Whoever fights
in Allah's Cause for a period of time equal to that
مدة يسرية.
between two milkings of a she-camel, then he will
surely enter Paradise." Meaning: whoever participates
in fighting in the Cause of Allah, in order to make Allah's
religion superior, even if it is a short period of time, he
is guaranteed Paradise.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بشعب  :الشعب  :الطريق يف اجلبل.
• عيينة  :عني صغرية.
ْ
• َعذبة  :طيبة.

• اعزتلت انلاس  :تركت االختالط بهم.
• مقام  :قيام.
َََْْ
ني.
• الفواق  :ما بني احللبت ِ

فوائد احلديث:

ْ
 .1ما اكن عليه الصحابة من األدب مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإن أحدهم اكن ال يَب ُّ
ت يف أمر ،حىت يَعرضه ىلع انليب -صىل اهلل عليه
ِ
وسلم-.
 .2زيادة الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.

 .3العلم قبل العمل؛ وذللك سأل الصحايب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم _ عن مسأتله قبل عملها.
 .4املؤمن هواه ٌ
تبع للِّشع.
ُ
َّ
َ .5ض ِم َن اهلل تعاىل اجلنة ملن قتل يف سبيله ،ال يريد إال وجهه ،وال يقاتل إال تلكون لكمة اهلل يه العليا.
َ
 .6دل احلديث بمفهومه أن من قاتل لعصبية أو محية ،لم جتب هل اجلنة.
 .7حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أن حتوز أمته اخلري ،وتنال ادلرجات العليا يف اجلنة.
 .8فيه أن صالة اتلطوع تكون يف ابليت.

 .9حرص الشيطان ىلع إغواء بين آدم؛ فإنه أراد أن يثين هذا الصحايب عما هو أعظم هل يف األجر واثلواب.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .ديلل

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت،
الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد
عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة
املصابيح ،ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت  -الطبعة اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)3723( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Beware of the two things that provoke
cursing. They said: “O Messenger of Allah!
What are those two things which provoke
cursing?” He said: “The one who relieves
himself on people’s roads or in their
shade”.

 وما اللعانان يا رسول اهلل؟:اتقوا اللعانني قالوا
 أو يف ظلهم، اذلي يتخىل يف طريق انلاس:قال

**

422. Hadith:

: احلديث.422

ً
Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported  «اتقوا:مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
َ َّ َّ
ْ َ َّ َّ
اذلي
«
:قال
اهلل؟
رسول
يا
ان
ان
ع
الل
وما
:قالوا
»
ني
اللعان
ِ
blessings be upon him, said: “Beware of the two things
ر
َّ َ َ
.» أو يف ِظلهم،يتَخىل يف طريق انلاس
that provoke cursing.” They said: “O Messenger of
Allah! What are those two things which provoke
cursing?” He said: “The one who relieves himself on
people’s roads or under their shades”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Avoid the two things that provoke curse from people,
for the one who does any of them is usually abused and
reviled by others. These two things are: relieving
oneself on the pathways used by people or in the
shade, where they take shelter. A similar meaning
occurs in the verse that reads: {And do not abuse those
they invoke other than Allah, lest they abuse Allah in
enmity without knowledge...} [Surat-ul-An‘aam: 108] In
other words: Do not cause them to abuse Allah, the
Almighty, by abusing their gods. Similarly, the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him,
prohibited that a man should abuse his father and
mother. Thereupon, the Companions asked: “Would
anyone abuse his own parents?” He said: “Yes. He
abuses someone else’s father and that person
retaliates by abusing his father and mother.” So it is as
if he himself has cursed his own parents, because he
was the reason behind it. “The one who relieves himself
on people’s roads;” meaning: he urinates or defecates
in the places where people walk and pass through. This
is undoubtedly prohibited, regardless of whether it is
done by a resident or a traveler, as it causes harm to
the people. In the Quran, Allah, the Almighty, says:
{And those who harm believing men and believing
women for [something] other than what they have
earned have certainly born upon themselves a slander
and manifest sin.} [Surat-ul-Ahzaab: 58] If, however, a
person relieves himself on a road not frequented by
people, there is nothing wrong with that, given the lack
of harm. “Or in their shade;” meaning: he relieves
himself in the shade, where people take shelter and
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َّ ،ابلني للَّ ْعن من انلاس
ادلاعيني
ِ َ ِ َ اجتنبوا األمرين اجل
ِ
ُ
ُ
إيله؛ وذلك أن من فعلهما شتم ول ِعن يف العادة؛ يعين
َْ
َّ
 فلما، فهو َسبب يف اللعن،أن اعدة انلاس أن تل َعنه
ُ
َّ
َّ
 وهما اتلخَل يف،اكن كذلك أضيف اللعن إيلهما
َ :-تعاىل-  وهذا مثل قوهل،انلاس أو ِظلرهم
َّ طريق
(وال
ْ َ َّ ُّ ُ َ َ َّ
ُ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ت َ ُس ُّبوا
اَّلل َعد ًوا
اَّلل فيسبوا
ِ
ِ ون
ِ اذلين يدعون ِمن د
ْ َْ
 أنتم تتسببون يف أنهم:] أي108: [األنعام.)ري ِعل ٍم
ِ بِغ
صىل-  نهيه: وأيضا،ي َ ُس ُّبون اهلل؛ ألنكم سببتم آهلتهم
ُ
 عن َس ر-اهلل عليه وسلم
َّ ب
: قالوا:الرجل أبَاه وأ َّمه
ُ َّ ُّ ُ َ
َ الر ُجل
َّ وهل ي َ ُسب
الر ُجل أبَا
 يسب، نعم:وادليه؟ قال
ِ
َ ُّ ُ َ ُ َ ُّ ُ َ َ
َّ
ب أ َّم ُه) فيكون كأنه هو
 ويس، فيسب أباه،الر ُجل
َّ اذلي َس
 "اذلي: وقوهل.ب أبَاه؛ ألنه تسبب يف ذلك
َّ
َّ يتخىل يف طريق
 يقيض حاجته ببول أو: أي،"انلاس
،اغئط يف األماكن اليت يَسلكها انلاس ويطرقونها
 سواء اكن ذلك يف َح َِض أو َسفر؛،وال شك يف ُحرمته
َّ َ
َ اذل
ين
:-تعاىل-  وقد قال،ألن يف ذلك أذية هلم
ِ (و
ََ
َْ
َْ
َ ْ ُْ َ ْ ُْ َ ُُْ
ري َما اكت َسبُوا فق ِد
ِ يؤذون المؤ ِم ِنني َوالمؤ ِمن
ِ ات بِغ
ْ ً ْ ُ ْ
] أما إذا58 : احتَ َملوا ُبهتَانا َو ِإث ًما ُم ِبينًا) [األحزاب
 فال حرج يف قضاء،اكنت الطريق غري مسلوكة
ر
َ
: "أو يف ِظلهم" أي: وقوهل.حاجته فيها؛ النتفاء العلة
ً
ر
يقيض حاجته يف الظل اذلي يتخذه انلاس مقيال
ً
الظل يف األماكن
ِ  أما،ومناخا يزنلونه ويقعدون فيه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اخلايلة اليت ال يأتيها انلاس وال يقصدونها ،فال حرج rest. There is nothing wrong, however, if one answers
the call of nature in the shade in empty places that are
من قضاء احلاجة حتته؛ النتفاء العلة؛ وألن انليب not used or frequented by people, given the lack of -
صىل اهلل عليه وسلم -قَعد حتت حائش َّ
انلخل harm. The Messenger, may Allah’s peace and
blessings be upon him, would sometimes relieve
حلاجته وهل ِظل.
himself in the shade of a host of palm trees.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ ُ
• اتقوا  :احذروا.
َّ َ َ
َّ َّ َ ْ
ْ
ْ
لعن انلَّاس.واللَّعن :هو َّ
َ
واإلب َعاد عن اخلري ،وعن رمحة اهلل -تعاىل-.
الطرد
• اللعانني  :اللعانان :هما األمران اجلابلان ل ِ ِ
َ َ َّ
َّ َّ
ُ
• يتَخىل  :اتلخَل اذلهاب إىل اخلَالء ،واملراد به هنا :قضاء احلَاجة.

فوائد احلديث:

 .1جواز إطالق اللَّعنة ىلع من َف َع َل ما فيه أذيَّ ُة املسلمني ،لكن األوىل أن ال يلعنه بعينه ،بل يقوهل ":امهلل العن من فعل كذا"؛ ألن لَ ْعن ُ
الم َع َّني
حرام ولو اكن اكفرا.
َّ
َّ
ر َْ
ر
َّ
َّ
َ
َّ
اتلغوط أو ابلول يف طريق انلاس وظلهم وغريهما مما حيتاجه انلاس يسبب لعن انلاس لفاعلها ،وربما حلقته لعنتهم؛ ألنه هو املتسبب يف
 .2أن
َّ
َْ
َ
ْ
ذلك؛ ملا روى الطرباين يف الكبري بإسنا ٍد حسن؛ أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من آذى املسلمني يف ُطرقهم ،وجبَت عليه لعنتهم".
ُّ
ُّ
ُ
اتلغوط يف طرق َّ
انلاس اليت يعربون منها ،أو ظلهم اذلي جيلسون ويستظلون فيه ،ويقاس عليهما لك ما حيتاج إيله انلَّاس من
حتريم ابلول أو
.3
ْ
ََْ ُ
َّ
َّ
َ
َّ
يادين العامة ،وغري ذلك ،مما يرتاده انلاس ،وجيتمعون فيه ،ويرت ِفقون به.
انلوادي واألف ِني ِة،
ِ
واحلدائق والم ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
ََ ْ ُ ْ ً ْ
َ
َْ
(و َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ري َما اكت َسبُوا فق ِد احتَ َملوا ُبهتَانا َو ِإث ًما ُم ِبينًا)
 .4فيه أن لك ما يؤذي املسلمني فهو حرام؛ قال -تعاىلِ َ :-
اذلين يؤذون المؤ ِم ِنني َوالمؤ ِمن ِ
ات بِغ ِ
[األحزاب.]58 :
َّ
ُ ْ َْ
ُ
َ
ُّ
ُ .5
ابلعد عن األلفاظ المستقبحة؛ حيث عدل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باتلعبري بـ "يتخىل" عن اتلغوط وما شابهه مما يستقبح.
ُ
َ
َّ
ُْ َ
وحتذيرها َّ
اإلسالمية ُّ
َّ
َ
عما يَ ُ ُّ
ِض َّ
ُ
انلاس يف أب ْ َدانِهم وأديانهم
والوساخة،
وبع ُدها عن القذارة
وسموها ،من حيث انلظافة والزناهة،
 .6كمال الِّشيعة
وأخالقهم.
ُ
ر
ًّ َّ َّ َ ْ
َّ
ْ
ً َّ َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
كنة اليت جيب بعدهم عنها.
 .7شمول الِّشيعة؛ فإنها لم ترتك خريا إال دعت إيله ،وال رشا إال حذرت منه ،حىت يف أمور اتلخَل فقد بينت هلم األم ِ
ر
 .8راعية الِّشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخَل فيما هلم فيه َحق.
ًّ
ر
ْ
َّ
تم َع متسبر ٌ
 .9احلديث يشري إىل قاعدة رشعية ،يه أنَّه إذا اج َ
واحد منهما ُمستقال عن اآلخر ،فالضمان واإلثم ىلع
ب ومبارش:فإن اكن عمل لك
ٍ
ٍ
َ َّ َ
ُ َّ ً
ر
ر
إذا اكنت ُ
المبارشة مبنيه ىلع السبب ،صار املتسبب هو املتحمل؛ كهذا املثال يف احلديث؛ فادلاعء فيه إثم ،واذلي قام به من لعن
املبارش .وأما
ً
ر
ر
َُ
ً
ادلايع ،واذلي َّ
مباحا يف ر
حق املبارش ،وهو َّ
إثمه
حتمل
املتخَل عن الطريق مثال ،ولكن املتسبرب يف هذا ادلاعء هو املتخَل ،فهنا يكون ادلاعء
ر
املتسبر ُ
ب منه ،وهذا املتخَل يف الطريق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .معالم السنن
(رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل 1356ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)10051( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم ،وأتوين

Take this garment of mine to Abu Jahm and
bring me his plain garment, because this
one has distracted me from my prayer.

بأنبجانية أيب جهم؛ فإنها أهلتين آنفا عن صَليت

 .423احلديث:

**

423. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه
َ ْ َ
َّ
َْ َََ
صىل يف َمخ َ
يص ٍة هلا أعالم ،فنظر إىل أعال ِم َها
وسلم-
ِ
َ ْ َ ً َّ ْ
َ
َ
َ
نظرة ،فلما انرصف قال« :اذهبوا ِخب ِميص ِيت هذه إىل
ً
َْ
َْ ْ
ْ
َ ْ َُْ
وين بِأن ِب َجا ِن َّي ِة أيب َجهم؛ فإنها أل َهت ِين آنِفا
أيب جهم وأت ِ
ََ
عن َصاليت» ويف رواية« :كنت أنظر إىل عل ِمها ،وأنا
َْ َ
يف الصالة؛ فأخاف أن تف ِتن ِين».
درجة احلديث :صحيح.

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, prayed wearing a striped garment and glanced at
the stripes. When he had finished, he said: "Take this
garment of mine to Abu Jahm and bring me his plain
garment, because this one has distracted me from my
prayer." In another narration: "I was looking at the
stripes while I was praying, so I fear that it will distract
me".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

أهدى أبو جهم إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

مخيصة فيها ألون وزخارف ،واكن من ماكرم أخالقه
ً
صىل اهلل عليه وسلم -أنه يقبل اهلدية؛ جربا خلاطراملهدي ،فقبلها -صىل اهلل عليه وسلم -منه ،وصىل

بها ،ولكونها ذات ألون وزخارف يتعلق بها انلظر؛
ْ َْ
ـهته -صىل اهلل عليه وسلم -عن اكمل احلضور يف
أل
صالته ،فأمرهم أن يعيدوا هذه اخلميصة املعلمة إىل
املهدي وهو أبو جهم .وحىت ال يكون يف قلب أيب
جهم يشء من رد اهلدية؛ ويلطمنئ قلبه ،أمرهم أن

Brief Explanation:
**

Abu Jahm had gifted the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, an embellished colored
garment. It was the Prophet's good manners to accept
gifts in appreciation of the giver's thought. So he
accepted the garment from Abu Jahm and prayed in it.
As the garment was colored and embellished, it caught
the Prophet's eye and distracted him from
concentrating fully on his prayer. He therefore asked
someone to return it to Abu Jahm and asked in return a
plain garment with no color or embellishment, in order
to reassure and not upset him through the return of his
gift.

يأتوه بكساء أيب جهم ،اذلي لم جيعل فيه ألون

وزخارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ
• َمخ َ
يصة هلا أعالم ِ :ك َساء ُمربع خمطط بألوان خمتلفة.
ِ
• انرصف  :أكمل الصالة ،أو انرصف إىل بيته.

• أيب جهم  :هو الصحايب اعمر بن حذيفة القريش العدوي -ريض اهلل عنه-.
َ
• أَنْب َ
جا ِن َّية ِ :ك َساء غليظ ،ليس هل أعالم.
ِ
ْ َ
َْ ْ
• أل َهت ِين  :أشغلتين.
ً
• آنِفا  :يعىن :اآلن.
• عن صاليت  :عن كمال احلضور ،وتدبر أراكنها وأذاكرها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

َ
 .1صحة الصالة يف ثوب أو ىلع بِساط ُمزخرف بنقوش مجيلة مع الكراهية؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -أتم صالته يف اخل َ ِميصة ،ولم يقطعها.
ُ َّ
ُْ
الم َعلمة للرجال.
 .2فيه جواز لبس املالبِس
ُْ
ْ
ْ َ
َ
 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يَلبس من أحسن اللباس إذا تيرس هل ذلك ،ولوال أن األن ِبجانية أشغلته أو خيش أن تش ِغله عن صالته ما
َّ
ردها أليب َجهم -ريض اهلل عنه-.
ُّ ً
ً َ
 .4فيه استحباب قبول َ
لقلب َ
المهدي ،وتوددا إيله.
الهدية؛ جربا
َْ
َّ
ْ
ُ
رد عليه ال َ
ك َساء اذلي ليس فيه أعالم؛ يلُعلمه أنه غري ُمرتفع
 .5فيه ُحسن أخالق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث
كساء المعلم ،وطلب ال ِ
ِ
َ
عن هديته.
َّ َّ
َّ
َْ
َْ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعرض هل ما يعرض لغريه من البَِّش من اخلَواطر ،إال أنها ال تتمكن منه ،فيه خطرات بَسيطة ثم يعود إىل
.6
ُمنَاجاة اهلل -تعاىل ،-واالتصال ب ر
ربه.
ِ
ُ ر
َ َ
 .7استحباب َ
إزالة لك ما يُشغل المصَل ،من ألوان وزخارف ،وصيانة الصالة عن لك ما يليه املصَل ،وهو إمجاع.
ر
ُ
َ ْ
وانلقوش فيها ،مما يليه ُ
المصلني ،ويشغلهم عن تَ َدبُّر صالتهم ،بتتبع هذه ُّ
خ َرفة املساجد وتَزويقها ،وجعل الكتابات ُّ
انلقوش
 .8كراهة ز
ِ
ُ
َْ
َ َ
ُ
َ
والزخارف ،وكذلك الصالة ىلع املفارش المنقوشة المزخرفة.
ُ ر
للمصَل أن يقصد األماكن اليت ال يكون بها ما يُلهيه ،أو يُشغله عن صالته ،وحضور قلبه فيها.
 .9األفضل
 .10مِّشوعية اخلُشوع يف الصالة ،وفعل األسباب اجل َ ِابلَة هل ،واالبتعاد عن لك ما يُشغل يف الصالة.
ُ َ َّ
ر
َّ
َْ
للمصَل يف صالته ال تبطل صالته ،والريب أن َ
أن اخلواطر َ
الوساوس لكما قلت يف الصالة اكن أكمل
والو َساوس وانشغال القلب اليت تع ِرض
.11
َُ
وأقرب إىل القبول.
ُ
َّ
ر
ً
ُّ
 .12أن للصور واألشياء الظاهرة تأثريا يف القلوب وانلفوس الزكية ،فضال عما دونها.
ْ
َّ
 .13فيه أن جمرد االشتغال عن صالته بِنَظر إىل يشء أو فِكر فيه ،إذا لم يوجب هل ذلك الشك يف عدد الركعات ،ال يسجد هل للسهو.
َ
ر
 .14فيه أنه ال بأس من رد اهلدية لسبب ،ولكن مع بيان السبب لصاحبها؛ حىت ال يَقع يف قلبه يشء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،زين ادلين عبد الرمحن بن رجب ابلغدادي ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود
وجمدي بن عبد اخلالق الشافيع وغريهم ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة انلبوية ،احلقوق :مكتب حتقيق دار احلرمني ،القاهرة الطبعة :األوىل
1417ه1996 ،م .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة،
بريوت ،الطبعة1379 :ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة امل ُّ
كرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح
بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين
بتصحيحه ونِّشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة
األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه
وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة
قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

الرقم املوحد)10882( :
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Go back to your families and stay with
them. Teach them (religion) and command
them (to adhere to it), perform so-and-so
prayer at so-and-so time, and when prayer
becomes due, let one of you call the Adhan
and let the oldest among you lead you in
prayer

 وعلموهم، فأقيموا فيهم،ارجعوا إىل أهليكم

 وصلوا، وصلوا صَلة كذا يف حني كذا،ومروهم
 فإذا حرضت الصَلة فليؤذن،كذا يف حني كذا
لكم أحدكم ويلؤمكم أكربكم

**

424. Hadith:

: احلديث.424

-ريض اهلل عنه- عن أيب سليمان مالك بن احلويرث
َ
َّ
َّ
ُ  أَتَينَا:قال
 وحن ُن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ًَ َ َ ْ َُ
َْ َََ
ُ َشبَبَ ٌة ُمتَ َق
 َواكن،ين يللة
ِّش
ِ  فأقمنا ِعنده ِع،اربون
ِ
ُ
َّ
ً َ ً َ َّ
َّ َف َظن،يقا
 ر ِحيما ر ِف-صىل اهلل عليه وسلم- َر ُسول اهلل
َ
ْ َ َّ
َ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َّ َ
،عم ْن ت َركنا ِم ْن أه ِلنا
 ف َسأنلا،أنا قد اشتَق َنا أهلنَا
ُ ارج ُعوا إىل أَ ْهل
ْ « : فقال،خربنَاه
َ َفأ
ُ  فَأَق،يكم
،يموا فيهم
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ر
،ني كذا
ِ  وصلوا صالة كذا يف ِح،وعلموهم ومروهم
ُ َ ُْ ر
َ
َ َ  فَإذا َح،وصلُّوا َك َذا يف ِحني َك َذا
ِض ِت الصالة فليؤذن
ِ
ِ
َ
ُ كم َو ْيلَ ُؤ َّم
ُ لكم أ َح ُد
 زاد ابلخاري يف.»كم أكربكم
َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ ُ ر
».وين أ َصَل
ِ  «وصلوا كما رأيتم:رواية هل

Abu Sulayman, Maalik ibn al-Huwayrith, may Allah be
pleased with him, reported: We came to the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
when we were young and of about the same age. We
stayed with him for twenty nights. The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
was merciful and compassionate; so, he realized our
longing for our families. He asked us about our families
whom we had left behind and we told him about them.
Thereupon, he said: "Go back to your families and stay
with them. Teach them (religion) and command them
(to adhere to it), perform so-and-so prayer at so-and-so
time, and when prayer becomes due, let one of you call
the Adhan and let the oldest among you lead you in
prayer." Another version by al-Bukhari has this addition:
"Pray as you saw me pray.”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Maalik, may Allah be pleased with him, said: "We came
to the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, when we were young and of
about the same age.” That was in the Year of
Delegations, 9 A.H. They were young men and they
stayed with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, for twenty nights. They came to
him to learn the religion of Allah. Maalik said: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, was merciful and compassionate; so, he
realized our longing for our families. He asked us about
our families whom we had left behind and we told him
about them. Thereupon, he said: "Go back to your
people and stay with them. Teach them (religion) and
command them (to adhere to it), pray so-and-so prayer
at so-and-so time, and when prayer becomes due, let
one of you pronounce the Adhan and let the eldest
among you lead you in prayer." Another version by AlBukhari adds: “Pray as you saw me pray.” This
indicates that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, was famous for his mercy and
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صىل-  "أتينا رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- قال مالك
 وهذا يف اعم،" وحنن شببة متقاربون-اهلل عليه وسلم
 واكنوا شبابا،الوفود يف السنة اتلاسعة من اهلجرة

 عِّشين-صىل اهلل عليه وسلم- فأقاموا عند انليب
 قال، جاءوا من أجل أن يتفقهوا يف دين اهلل.يللة

 رحيما-صىل اهلل عليه وسلم-  "واكن رسول اهلل:مالك
،رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا" يعين اشتقنا إيلهم

 ارجعوا:"فسأنلا عمن تركنا من أهلنا فأخربناه فقال

إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا

 فإذا حِضت الصالة فليؤذن،صالة كذا يف حني كذا
لكم أحدكم ويلؤمكم أكربكم" زاد ابلخاري

صىل-  فدل هذا أن انليب.""وصلوا كما رأيتموين أصَل

 فاكن، اكن مشهورا بالرمحة والرفق-اهلل عليه وسلم
عليه-  واكن أرفق انلاس بانلاس،أرحم انلاس بانلاس

 فلما رأى أنهم، رحيما رفيقا-الصالة والسالم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ

اشتاقوا إىل أهلهم وسأهلم من خلفوا وراءهم وأخربوهcompassion. He was the most merciful and the most ،
compassionate among people towards people. When
أمرهم أن يرجعوا إىل أهليهم" .ويلؤمكم أكربكم" he perceived their longing for their families and asked
ديلل ىلع تقديم الكبري يف اإلمامة ،وهذا ال ينايف قوهل them about their people whom they had left behind and
they informed him about them, he ordered them to
عليه الصالة والسالم" :-يؤم القوم أقرؤهم لكتابreturn home. "And let the eldest among you lead you in
اهلل"؛ ألن هؤالء الشباب لكهم وفدوا يف وقت واحدprayer" points out that older one should take ،
ر
بني يف قراءة القرآنprecedence when it comes to leading prayer. And by ،
والظاهر أنه ليس بينهم فرق
the way, this does not contradict the Prophet’s
وأنهم متقاربون ليس بعضهم أقرأ من بعض؛ وهلذا statement: "Let the best reciter of the Book of Allah
قال" :ويلؤمكم أكربكم" ألنهم متساوون يف القراءة among the people lead them in prayer.” This is because
these young men came the Messenger, may Allah's
أو متقاربون ،فإذا تساووا يف القراءة والسنة واهلجرة،
peace and blessings upon him, at the same time and
فإنه يرجع إىل األكرب سنا ويقدمونه .ويف قوهل -صىل apparently there was no significant difference between
اهلل عليه وسلم" :-صلوا كما رأيتموين أصَل" وهذا them in terms of the Qur’an’s recitation. Hence, he said:
""And let the eldest among you lead you in prayer,
مؤكد ملا اكن عليه اهلدي انلبوي من تعليم انلاس because they were equal, or almost equal, in reciting
َّ
َّ
صىل بغري طمأنينة the Qur’an. If they were the same in terms of reciting
بالقول وبالفعل .فعلم اذلي
the Qur’an, knowledge of the Sunnah, and making the
بالقول قال" :إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ،ثم Hijra, then the eldest among them should take
استقبل القبلة ،فكرب ،ثم اقرأ ما تيرس معك من precedence and lead the prayer. His statement "Pray
as you saw me pray" confirms the fact that the Prophet,
القرآن ،ثم اركع" إىل آخره .أما هؤالء الشباب فعلمهم
may Allah’s peace and blessings be upon him, used to
بالفعل.
teach people their religion by words and deeds. For
example, he taught the man who offered prayer hastily,
saying: "When you get up to pray, perform ablution
perfectly, stand facing the Qiblah, make Takbir, recite
some of what you memorize of the Qur’an, and then
bow down…" In the case of those young men, he chose
to teach by deeds.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ٌََ ُ ََ
ار ُبون  :مجع شاب ،ومعناه :متقاربون يف السن.
• شببة متق ِ
ً
• َر ِفيقا  :رقيق القلب.
ْ ْ
• اشتَقنَا  :نزعت أنفسنا ومالت ،والشوق :نزوع انلفس إىل اليشء.
ُّ
َّ
َّ
َّ َ ُ َّ ُ
ُّ ُ َّ
ُّ
اتلعب ُد ََّّلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتَحة َّ
باتلكبري ،خمتتَمة بالتسليم.
اعء ،أما يف الِّشع :فيه
الصالة يف اللغة :ادل
• الصالة :
ِ
ُ
َ
• لكم أحدكم  :أي الواحد منكم.
ْ
ً
أك ُ
ربكم  :أي أكربكم سنا.
•

فوائد احلديث:
 .1بيان شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2وجوب الرحلة يف طلب العلم ،إن لم َّ
يتهيأ لإلنسان يف بدله.

 .3من أراد العلم فعليه بابلحث عنه ،والصرب ىلع حتصيله ،ومفارقة األهل واألحبة من أجل الوصول إيله.

 .4الشباب أقوى ىلع محل العلم والرحلة إيله.
 .5وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر.

 .6وجوب تعليم العالم انلاس اذلين ال يعلمون وتفقيههم يف ادلين.

 .7إذا اعد املتعلم إىل قوم هم أقل منه علما وجب عليه تعليمهم.
 .8للصلوات املفروضة أوقات ال حيصل معرفتها إال باتلعليم.

 .9تقديم األكرب سنا يف اإلمامة إذا استوى مع غريه يف العلم أو اكن أعلم منهم.

 .10القوم يؤمهم أعلمهم بكتاب اهلل وسنة رسوهل ،ولكنهم ملا اكنوا قد تعلموا معا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويف وقت واحد واكنوا
مجيعا حيرصون ىلع جملسه لم يبق يف اإلمامة إال السن.

 .11مِّشوعية األذان للصلوات.
َر
َّ
َّ
َّ
 .12أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعلم انلاس بالقول وبالفعل.
 .13استحباب سؤال ويل األمر أفراد رعيته عن حاهلم.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت  -بدون تاريخ .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة
الرابعة عِّش1407 ،ه .صحيح ابلخاري ،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 رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3059( :

341

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ْ ََْ َ َْى
َْ ُْى
- استأذن العباس بن عب يد المطليب رسول اهلل

Al-`Abbaas ibn `Abdul-Muttalib sought
permission from the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, to spend the nights of Mina in Makkah
to provide (the pilgrims with) water, and he
permitted him.

 أن يبيت بمكة يلايل:-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ
 من أجل يسقايتيه فأذن ِل،ميىن

**

425. Hadith:

: احلديث.425

َ َْ ْ
ُ
 «استَأذن: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن ع َمر
ْ َْ
ُ الْ َع َّب
صىل اهلل عليه- اس بن عب ِد ال ُم َّط ِلب رسول اهلل
َ
 من أجل ِسقايَ ِته، أن يبيت بمكة يلايل ِمىن:-وسلم

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported: "Al-`Abbaas ibn `Abdul-Muttalib sought
permission from the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, to spend the nights
of Mina in Makkah to provide (the pilgrims with) water,
and he permitted him".

.»فأذن هل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Spending the nights of the 11th, 12th and 13th of Dhul- املبيت ب ِمىن يلايل التِّشيق أحد واجبات احلج اليت
Hijjah (Tashreeq Nights) at Mina is one of the obligatory
acts of Hajj that the Prophet, may Allah's peace and  فإن اإلقامة،-صىل اهلل عليه وسلم- فعلها انليب
blessings be upon him, observed. Indeed, staying at -تعاىل- بـ"مىن" تلك الليايل واأليام من الطاعة هلل
ُ
Mina on those nights and days is an act of obedience
 وملا اكنت ِسقاية احلجيج من الق َر ِب.ومن شعائر احلج
to Allah the Almighty and from the rites of Hajj. Since
providing water for the pilgrims is one of the most -  رخص، ألنها خدمة حلجاج بيته وأضيافه،املفضلة
favorable acts which draw the slave near to Allah, being  لعمه العباس يف ترك املبيت-صىل اهلل عليه وسلم
a service offered to the pilgrims and guests of His ْ َ
ً
يق
س
ب
فيقوم
،السقاية
ىلع
بـ ِمىن؛ لكونه قائما
ِ
House, the Prophet, may Allah's peace and blessings
َّ
be upon him, allowed his paternal uncle Al-`Abbaas to  ممن، مما دل ىلع أن غريه، ويه مصلحة اعمة،احلجاج
leave spending the night in Mina, because he was in
ال يعمل مثل عمله وليس هل عذر ليس هل هذه
charge of providing water for the pilgrims, which was a
.الرخصة
general benefit. This indicates that other people who
are not in charge of similar tasks, and do not have a
valid excuse are not entitled to this concession.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
. فخدمة احلجاج وابليت مقسمة بني قريش، املراد بها سقاية احلجيج: • ِسقايَ ِته
ً
. ينام أو يمكث يلال: • يبيت

. الليايل اليت يبيت فيها احلجاج ب ِمىن ويه احلادية عِّشة واثلانية عِّشة واثلاثلة عِّشة من ذي احلجة: • يلايل ِمىن
َّ
. رخص هل يف املبيت بمكة: • فأذن هل

:فوائد احلديث
. وجوب املبيت بـ"مىن" يلايل أيام التِّشيق.1
. اإلقامة بـ"مىن" أكرث الليل، املراد باملبيت.2
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ُّ .3
الرخصة يف ترك املبيت لسقاة احلاج ،وأحلقوا بهم الراعة وأصحاب احلاجات الِضورية ،كمن هل مال ُياف ضياعه ،أو مريض ليس عنده من
يمرضه ،ومن هل حاجة تتعلق بمصلحة احلج أو احلجاج اكلعاملني يف املستشفيات وأصحاب احلافالت اذلين لو توقفوا ألرض ذلك بمصلحة
احلجاج واحلج وما إىل ذلك من هذه األمور.

 .4ما اكن عليه أهل مكة يف جاهليتهم من إكرام احلجاج والقيام خبدمتهم وتسهيل أمورهم ،ويعتربون هذا من املفاخر اجلليلة فجاء اإلسالم
فزاد من إكرامهم.
ْ َْ ْ
 .5فضيلة َ
ُ
َّ
الع َّباس بن عب ِد المط ِلب -ريض اهلل عنه-.
 .6فضل ال ِعناية بمصالح املسلمني.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة ،العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3108( :
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Sa`d ibn `Ubaadah sought a ruling from the
ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ َُ ََ َ ُ َ
َ َ َ
Messenger of Allah, may Allah's peace and
ذر اكن
ن
يف
اهلل
ول
استفَّت سعد بن عبادة رس
ي
ٍُ
blessings be upon him, concerning a vow
َ َ ُ ُ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
that was due upon his mother, who had
ىلع أم يه ،توفيت قبل أن تق يضيه ،قال رسول اهلل-
َ ْ
َْ
died before she fulfilled it. The Messenger
ها
ن
ع
ه
ض
اق
صىل اهلل عليه وسلم :-ف
ي
ي
of Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Fulfill it on her behalf".

 .426احلديث:

**

426. Hadith:

َُْ
ْ َ َّ
اس -ريض اهلل عنه -قال`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, :
عن عبد اهلل ب ُن عب ٍ
َْ
ْ
reported: "Sa`d ibn `Ubaadah sought a ruling from the
ُ ََ
«استَف َىت سعد بن عبَادة رسول اهلل يف نذ ٍر اكن ىلع
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َْ
َُ
ر ُُرَ ْ
أمه ،توفيت قبل أن تقضيه ،قال رسول اهلل-صىل اهلل be upon him, concerning a vow that was due upon his
ْ
mother, who had died before she fulfilled it. The
عليه وسلم :-فاق ِض ِه عنها».
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'Fulfill it on her behalf"'.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:
ُ

َ

**

ً

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

َ

Brief Explanation:

تُوفيَت أ ُّم َس ْعد ول ْم َت ْقض نَ ْذرا َعليْ َها ،فسأل ْ
ابنُها Sa`d's mother had died and before fulfilling a vow that
ِ
ٍ
ِ
َ ْ was due upon her. Her son Sa`d asked the Prophet,
َ
َ ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ َّ
سعد بن عبادة انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -أن may Allah's peace and blessings be upon him, whether
َْ
َْ
he could fulfill it on her behalf, and the Prophet, may
يق ِضيَ ُه عن َها ،فأجاز هل ذلك ،وقال( :اقضه عنها).
Allah's peace and blessing be upon him, allowed him to
do so.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• نذر  :انلذر اصطالحا :إلزام ملكف خمتار نفسه هلل -تعاىل -بالقول شيئًا غري الزم عليه بأصل الِّشع.
• يقضيه  :يفعله.

فوائد احلديث:

َ َّ َُّ ْ َ َ َ ٌ َ
ْ َ
ََ َُ
جيب ال َوفاء بِهاَ ،وأداؤها.
 .1أن انلذر ِعبادةِ ،
َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
ارثه.
 .2أن من مات وعلي ِه نذر ،قضاه عنه و ِ
ْ
َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ر ُ َ ُْ ُ
َ َ َ َ
َ
ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
ْ َ ُّ
اجبات ،سواء اكنت هلل تعاىل أو لآلدميني.
 .3بِر الو ِادلي ِن بعد وفاتِ ِهما وأعظم بِرهما وفاء ما علي ِهما ِمن ادلي ِ
ون أو احلقوق والو ِ
ْ َْ ُ َْ
األ ْعلَم يف أُ ُمور ر
ين.
ادل
 .4اس ِتفتاء
ِ
ِ
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .اإلملام بِّشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار
الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة
وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه
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وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.

الرقم املوحد)2938( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

استوصوا بالنساء خريا؛ فإن املرأة خلقت من

I advise you to treat women kindly, for the
woman was created from a rib, and the
most crooked part of the rib is its
uppermost part. If you try to straighten it,
you will break it; and if you leave it, it will
remain crooked, so treat women kindly.

 فإن ذهبت، وإن أعوج ما يف الضلع أعَله،ضلع
، لم يزل أعوج، وإن تركته،تقيمه كرسته
فاستوصوا بالنساء

**

427. Hadith:

: احلديث.427

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َّ َ ً ْ َ
ر
ْ
ريا؛ ف ِإن
 «استَ ْو ُصوا بالنسا ِء خ:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ َ ر
ْ َّ
ْ َ ُ
ُ أع
،اله
 َوإن أع َو َج َما يف الضل ِع،لع
ٍ املرأة خ ِلقت ِمن ِض
َْ َ َ ُُ ُ َ َ َ ْ َ
، لم يزل أعوج، وإن تركته،رست ُه
فإن ذهبت تقيمه ك
ْ َ ر
 «املرأة اكلضل ِع إن: ويف رواية.»فاستوصوا بالنساء
َ
ْ  َوإن،رس َت َها
َ استَمتَ ْع
ْ َ أق ْمتَ َها َك
 استمتعت وفيها،ت بها
َ َ
َ ُ َ َ َّ
َ
 ل ْن،المرأة خ ِلقت ِم ْن ِضلع
 «إن: ويف رواية.»عو ٌج
َ َ َ َ َ َْ
 فإن استمتعت بها استمتعت،يم لك َىلع َطريقة
تست ِق
َ ُ ْ ََ َْ َ َ َُ ُ َ َْ َ ْ
 وكرسها، وإن ذهبت ت ِقيمها كرستها،بها وفيها عوج
َُ
.»َطالق َها

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "I advise you to treat women kindly, for
the woman was created from a rib, and the most
crooked part of the rib is its uppermost part. If you try to
straighten it, you will break it; and if you leave it, it will
remain crooked, so treat women kindly."
Another
narration reads: "A woman is like a rib: if you straighten
her, you will break her, and if you enjoy her, you will
enjoy her as she has some crookedness." Another
narration reads: "The woman was created from a rib
and will not remain straight for you in any way. So if you
enjoy her, you enjoy her as she has some crookedness.
And if you try to straighten her, you will break her, and
breaking her is divorcing her".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, conveys
a message regarding how women should be treated.
He reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, asked them to accept his advice
that they should treat women in a kind and good
manner. This is because women are characterized by
some deficiency in their reason, religion, thinking, and
all of their affairs, since they were created from a rib. To
clarify, Allah created Adam, peace be upon him, from
dust without father and mother. When Allah the Exalted
willed to bring humanity out of Adam, He created his
wife (Eve) from his bent rib. If a man wants to benefit
from his bent rib, he has to benefit from it with its
bending there. If he tried to straighten it, he would break
it. Likewise, if a person wants to enjoy a woman, he
has to enjoy her while crookedness remains in her and
accept the benefits available. However, if he tries to
straighten her, she will not be straightened and he will
not be able to, because if she becomes straight in her
religious matters, she will not be straight in the matters
related to her nature. A woman will never behave
exactly as her husband wishes. Rather, there must be
cases of disagreement and negligence in addition to a
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 يف معارشة النساء-ريض اهلل عنه- أخرب أبو هريرة

 اقبلوا هذه: قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ً  وذلك أن تفعلوا،الوصية اليت أوصيكم بها
خريا مع
 وقارصات يف،النساء؛ ألن النساء قارصات يف العقول
 وقارصات يف مجيع، وقارصات يف اتلفكري،ادلين

عليه-  وذلك أن آدم. فإنهن خلقن من ضلع،شؤونهن

 بل، خلقه اهلل من غري أب وال أم-الصالة والسالم

 وملا أراد اهلل، ثم قال هل كن فيكون،خلقه من تراب

، خلق منه زوجه، أن يبث منه هذه اخلليقة-تعاىل-

 فخلقت من الضلع،فخلقها من ضلعه األعوج
 والضلع األعوج إن استمتعت به استمتعت،األعوج

 فهذه املرأة. وإن ذهبت تقيمه انكرس،به وفيه العوج

،أيضا إن استمتع بها اإلنسان استمتع بها ىلع عوج

 وإن أراد أن تستقيم فإنها لن،فريىض بما تيرس
 فيه وإن استقامت، ولن يتمكن من ذلك،تستقيم
 وال،يف دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
تكون لزوجها ىلع ما يريد يف لك يشء ،بل البد من

خمالفة ،والبد من تقصري ،مع القصور اذلي فيها ،فإن
ذهبت تقيمها كرستها وكرسها طالقها ،ومعناه أنك
إن حاولت أن تستقيم لك ىلع ما تريد فال يمكن

ذلك ،وحينئذ تسأم منها وتطلقها.

sort of deficiency that already exists in her. Therefore,
if you try to straighten her, you will break her, and
breaking her is divorcing her. In other words, if you try
to straighten her in the way you like, you will not be able
to, and as a result you will get fed up with her and
divorce her.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها الرواية اثلانية :متفق عليها الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ْ
استَ ْو ُصوا بالنرسا ِء َخ ْ ً
ريا  :اقبلوا وصييت بالنساء واعملوا بها.
َ ْ
ُ
ُ َ ْ ْ
لع  :أي :خ ِلقن خلقا فيه اعوجاج ختالف به الرجل.
• خ ِلقت ِمن ِض ٍ
ر َ ْ
َّ ْ
أع ُ
اله  :مبالغة يف إثبات االعوجاج.
• َوإن أع َو َج َما يف الضل ِع
• الضلع  :االعوجاج.

فوائد احلديث:
 .1توجيه ملعاملة النساء بالتسامح والصرب.
 .2راعية اإلسالم باملرأة ،ويف راعيتها حمافظة ىلع سالمة املجتمع.
 .3اإلشارة إىل أن حواء خلقت من ضلع آدم -عليهما السالم-.
 .4توجيه الرجال بتحمل ما قد يظهر من النساء من ترصفات؛ ألنهم أقدر ىلع االحتمال والصرب منهن.
 .5أهمية معرفة املريب لطبيعة من أراد تقويمه وتهذيبه ،وهذه املعرفة من املعينات ىلع أداء املهام الرتبوية وادلعوية.
 .6تكرار الوصية بالنساء توكيد ىلع رضورتها؛ وذلك لضعفهن واحتياجهن إىل من يقوم بأمرهن.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنِّش 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 1428ه2007 ،م .رشح رياض
الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص،
دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عِّش 1407ه1987 ،م .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري،
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نِّش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 فوجد اذلي اشرتى،اشرتى رجل من رجل عقارا

A man bought a piece of land from another
man, and the one who bought the land
found in his land a jar containing gold

العقار يف عقاره جرة فيها ذهب

**

428. Hadith:

: احلديث.428

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ً  اشرتى رجل من رجل َع َق: قال-عليه وسلم
 فوجد،ارا
ََ
ً
َ ََ
 فقال،اره َج َّرة فيها ذهب
ِ اذلي اشرتى العقار يف عق
 إنما اشرتيت منك، خذ ذهبك:هل اذلي اشرتى العقار
َ َْ
 إنما: وقال اذلي هل األرض،رت اذلهب
ِ األرض ولم أش
َ ْ
 فقال اذلي، فتحاكما إىل رجل،بِعتُك األرض وما فيها
ُ ََ
 وقال، يل غالم: ألك َما ودل؟ قال أحدهما:حتاكما إيله

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "A man bought a piece of land from
another man, and the one who bought the land found
in his land a jar containing gold. The one who bought
the land said to the other: 'Take your gold. I only bought
the land; I did not buy the gold.' The one who owned
the land said: 'I sold you the land along with everything
in it.' So they turned to a man seeking his judgment.
The person they sought his judgment said to both of
them: 'Do you have any children?' One of them said: 'I
have a son.' The other said: 'I have a daughter.' He
said: 'Marry the boy to the girl, spend it on their living
expenses and give charity.’"

 وأنفقا، أنكحا الغالم اجلارية: يل جارية قال:اآلخر
َ َّ َ
.ىلع أنفسهما منه وت َصدقا
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon  أن رجال اشرتى-صىل اهلل عليه وسلم- ُيربنا انليب
him, tells us that a man bought a piece of land from
another man and the buyer found gold in it. Out of his من رجل أرضا فوجد املشرتي بها ذهبا ولشدة ورعه
strong religious prudence, he returned the gold to the رد هذا اذلهب إىل ابلائع؛ ألنه اشرتى األرض ولم
seller because he bought the land, but not the gold. The
 فأىب ابلائع أيضا أن،يشرت اذلهب اذلي أودع فيه
seller also refused to take it out of his caution and
religious prudence, and because he sold the land with  وألنه باع األرض بما,يأخذه؛ لشدة حتريه وورعه
everything in it. So, they sought legal settlement and  ابعث من يقبضه: فاختصما وقاال للقايض،فيها
they told the one who judged between them to send
someone to take the gold and place it wherever he saw  فسأهلما هل عندهما, فامتنع،وتضعه حيث رأيت
fit. The man refused but asked them if they had  وأخرب اآلخر،أوالد؟ فأخرب أحدهما أن عنده غالم
children. One of them said that he had a son and the
 فاقرتح عليهما أن يزوج الشاب،أن عنده جارية
other said he had a daughter. So, he suggested to them
to marry the young man to the girl and to use some of ابلنت وينفق عليهما من هذا اذلهب وأن يتصدقا
the gold for their living expenses and to give some of it
.منه
in charity.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > القضاء:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
. متفق عليه:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. اكألرايض واملنازل و العمائر: • العقار
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1فيه تورع ابلائع واملشرتي ،وإنصاف احلاكم بينهما ،وعدم طمعه.
 .2وجوب رد احلقوق إىل أهلها إذا عرف أصحابها.
 .3استحباب نكاح أبناء الرجال الصاحلني بعضهم بلعض.
 .4فضل الورع وترك ما فيه شبهة من املال.
 .5فضل اتلصدق واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عِّش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار
الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نِّش :دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل
احلريمَل ،نِّش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َْ ُ
َْ
َْ ُ ْ
اعتديلوا يف السجود ،وال يبسط أحدكم ذ َيراعي يه
ْ َ َ
انبيساط اللكب

 .429احلديث:

Be moderate in prostration, and let none of
you spread his forearms on the ground like
a dog.
**

429. Hadith:

َ
عن أنَس بن مالك -ريض اهلل عنهَ -ع ْن َّ
انل ر
يب -صىل
ِ
َ َ
ْ ُ
اهلل عليه وسلم -قال« :اعتَ ِدلوا يف السجود ،وال
َ َ
َْ ُ ْ
اعيْه انْب َس َ
اط اللكب».
يبسط أحدكم ِذر ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported in a Marfoo Hadith (directly attributed to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him): "Be moderate in prostration, and let none of you
spread his forearms on the ground like a dog".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باالعتدال يف The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ordered that moderation should be observed in
السجود ،وذلك بأن يكون املصَل ىلع هيئة حسنة يف prostration, in such a way that the one praying adopts
السجود ،حيث جيعل كفيه ىلع األرض ،ويرفع a good posture in prostration, with his hands on the
ْ
ground and his forearms lifted and kept away from his
ذراعيه ويبعدهما عن َجنبيه ،ألن هذه احلال عنوان
sides. This is because such a posture indicates the
النشاط والرغبة املطلوبني يف الصالة ،وألن هذه energy and eagerness required in prayer, and also
ُ ر
مكن أعضاء السجود لكها من األخذ because this good posture allows all the prostrating
اهليئة احلسنة ت
organs to have their share in worship. He forbade
ُ
َ
حبظها من العبادة .ون ِيه عن بسط اذلراعني يف spreading the forearms in prostration because it is
السجود؛ ألنه ديلل الكسل وامللل ،وفيه تشبه evidence of laziness and boredom, and it also
constitutes imitating the dog, which is an improper
باللكب ،وهو تشبه بما ال يليق.
imitation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• اعتدلوا يف السجود  :كونوا فيه ىلع العدل واالستقامة بني االفرتاش والقبض.

• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
َ
• يبسط أحدكم ِذ َراعيْ ِه  :يمدها ىلع األرض.
• انْب َس َ
اط اللكب  :أي اكنبساطه ،وأضيف لللكب للتنفري منه.
ِ

فوائد احلديث:
 .1وجوب االعتدال يف السجود ،ىلع اهليئة املِّشوعة.
 .2حتريم بسط اذلراعني يف السجود ،ألنه ديلل الكسل ،وفيه تشبه جبلوس اللكب.
ً
 .3اتلحذير من مشابهة احليوانات ،خصوصا يف حال أداء العبادة.
 .4يف هذه اهليئة ويه بسط اذلراعني قلة االعتناء بالصالة  ،واتلهاون بها.
 .5االعتدال يف السجود أبلغ يف تمكني اجلبهة من األرض.
املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بِّشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه - .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم -حممد بن صالح
العثيمني -رمحه اهلل -مكتبة الصحابة -الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل1426 ،ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -عبد اهلل
البسام -حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ
َُ َ ْ ْ َ َ َْ ُ ْ
 ف َرمت إحداهما،ان مين هذي ٍل
اقتتل ُت امرأت ي
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ َْ
َ
َ
َ
َ
 فقتلتها َوما ييف بطنيها،األخ َرى يِبَج ٍر

Two women from the Hudhayl tribe fought
each other. One of them threw a stone at
the other, killing her along with what was
in her womb.
**

430. Hadith:

: احلديث.430

َََ ْ ْ َ ََْ
َُْ
ان
ِ  «اقتتلت امرأت: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َْ ََ
َ ،م ْن ُه َذيْل
 فقتَلت َها،فرمت إحداهما األخرى حبجر
ِ
ٍ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
وما ِيف بط ِنها فاختصموا إىل انل ر
صىل اهلل عليه- يب
َِ
ُ
َّ َ
ٌَْ ٌ
َ ََ
، عبد- أن ِديَة َج ِني ِن َها غ َّرة: فقىض رسول اهلل-وسلم
َ
َ
َ
َ َ ٌَ
 َو َو َّرث َها، َوقىض ِب ِديَ ِة املرأة ىلع َاعقِل ِت َها-أ ْو َو ِيلدة
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
: فقال،الهذ ِ ُّيل
 فقام محل بن انلابِغ ِة،ودلها ومن معهم
َ
َ
َ
َ
 َوال،رش َب َوال أكل
ِ  كيف أغرم من ال،يا رسول اهلل
ُّ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ
-  ف ِمثل ذلِك ي َطل؟ فقال َرسول اهلل،استَ َهل
نطق وال
ُ
َّ
» «إنما هذا من إخوان الكهان:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ َ ْ
َ جعه َّاذلي َس
.ج َع
ِ ِ ِ من أجل س

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "Two women from the Hudhayl tribe fought
each other. One of them threw a stone at the other,
killing her along with what was in her womb. They
brought their case to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, who gave
judgment that a male or female slave of the best quality
should be given as blood money for her unborn child.
He decided that the blood money of the killed woman
should be paid by the other woman's male relatives on
the father's side. He made her children and those who
were with them among her heirs. Hamal ibn Maalik ibn
an-Naabighah al-Hudhali said: 'O Messenger of Allah!
How should I be fined for one who has not drunk, eaten,
spoken, or raised his voice with crying upon childbirth?
Such an offense should be overlooked.' Thereupon, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'Definitely, this man belongs to the
diviners,' given his use of rhymed phrases".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Two women, co-wives from the Hudhayl tribe fought
each other. One of them threw a little stone that does
not normally cause death at the other, but it killed her
along with the fetus that she had in her womb. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
judged that the blood money of the fetus is a male or
female slave, whether the fetus was male or female, to
be paid by the killer. Moreover, he judged that blood
money was due for the killed woman, as the killing was
semi-intentional, and that it should be paid by the killer’s
male relatives on the father's side, since their
relationship is based upon mutual support and equity,
and because the murder was unintentional. Since the
blood money was an inheritance related to the killed
woman, it was given to her children and other rightful
inheritors. However, her male relatives on the father’s
side were entitled to nothing thereof. Upon that, Hamal
ibn an-Naabighah, the killer’s father, said: "O
Messenger of Allah! How could we be obliged to pay
blood money for one who died before birth, and he did
not eat, drink, or make any utterance so that it could be
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َ
َ
 فرمت،اختصمت امرأتان رضتان من قبيلة ُهذيْل
َّ
 ولكنه، ال يَقتل اغبلا،حبجر صغري
إحداهما األخرى
ٍ
صىل-  فقىض انليب.قتلها وقتل جنينَها اذلي يف بطنها
ً
سواء
، عبدا أو أمة، أن دية اجلنني-اهلل عليه وسلم
ُ
. وتكون ديته ىلع القاتلة،اجلنني ذكرا أم أنَث
أكان

، لكون قتلها شبه عمد،وقىض للمرأة املقتولة بادلية
ُ
اتلنارص
 ألن مبناها ىلع،وتكون ىلع اعقلة املرأة
 وبما أن ادلية. ولكون القتل غري عمد،واتلعادل

مرياث بعد املقتولة فقد أخذها ودلها ومن معهم من
َ َ  فقال. وليس للعاقلة منه يشء،الورثة
ُ مح ُل
بن انلابغة
ُ
نغرم َمن
 كيف، يا رسول اهلل:-وهو وادل القاتلةَ
 حىت، ولم ينطق، ولم يِّشب، فلم يأكل،سقط ميتا
ََ ُ
بأسلوب خطايب
عرف بذلك حياته؟ يقول ذلك
ت
ٍ
َ
ُ
، مقاتله-صىل اهلل عليه وسلم- فكره انليب
ِ .مسجوع
ر
ملا فيها من رد األحاكم الِّشعية بهذه األسجاع

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املتلكفة املشابهة ألسجاع الكهان اذلين يأكلون بها known THAT he was alive!" He made this statement in
an oratory rhymed style. The Prophet, may Allah's
أموال انلاس بابلاطل.
peace and blessings, apparently disliked this man's
statement, which implied his rejection of the Shar`i
rulings and involved use of rhymed phrases resembling
those employed by diviners as a means whereby they
devour people’s wealth unlawfully.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ ْ
َُ ُ
َُ ُ
ُ
القاتل.س ُّموا (اعقلة) ألنهم يمنعون عن القاتل ،فالعقل :املنع.
قريبهم
• اعقِل ِتها  :العاقِلة هم
األقارب اذلين يقومون بِدفع دي ِة اخلطأ عن ِ
ِ
ُ َ
ْ َ َ َّ
ُ
ُ
ْ ْ
ُ
َّ
طق أو بكاء.
• وال استهل  :االس ِتهالل :رفع الص ِ
وت يريد :أنه لم تعلم حياته بصوت ن ٍ
• يُطل  :يُهدر ُ
ويلَغ.
َ
ُ
ُ
واملذموم ما جاء متلكفا ،أو قصد به نرص ابلاطل ،وإمخاد احلق ،وإال
بفواصل ،كقوايف الشعر،
قرات الالكم ،منتهية
ِ
• سجع  :السجع هو اإلتيان بف ِ
فقد ورد يف الالكم انلبوي.

فوائد احلديث:

ً
َ
ٌ
َ
قصد اجلاين اجلناية بما ال يقتل اغبلا ،اكلقتل باحلجر الصغري ،أو
 .1هذا احلديث أصل يف انلوع اثلالث من القتل ،وهو ِ
[شبه العمد] ،وهو أن ي ِ
ُ َ َّ َ ر َ ُ
العصا الصغرية فحكم هذا انلوع من القتل ،أن تغلظ ادلية ىلع القاتل وال يقتل.
َّ
 .2أن دية ِشبه العمد ومثله اخلطأ تكون ىلع اعقِلة القاتل ،وهم اذلكور من َع َصبَ ِته القريبون وابلعيدون ،ولو لم يكونوا وارثني.
َّ
َّ
اجلنني اذلي سقط ميتا بسبب اجلناية غرة عبد أو أمة ،قدر الفقهاء قيمة هذه الغرة خبمس من اإلبل.
 .3أن ِدية
ِ
 .4أن ادلية تكون مرياثا بعد املقتول ،لورثة اجلنني؛ ألنها بدل نفسه ،وليس للعاقلة فيها يشء.
 .5رفع اجلناية للحاكم.

 .6ذم التشبه بالكفار يف ألفاظهم.

 .7ذم السجع املتلكف يف معرض مدافعة احلق ،وأما ما يقع منه عفوا فال يشمله املنع.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1423 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط،10
مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2940( :
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 .431احلديث:

َْ ُ َ ْ َ
احل ْرب خدعة

War is deception
**

431. Hadith:

َّ َ ُّ ُ َ َ
َّ
عليْ ِه Jabir, may Allah be pleased with him, reported that the
عن جابر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
ْ
َ َّ
َ
َ ْ ٌ
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
وسلم -قال« :احلَ ْر ُب خد َعة».
"said: "War is deception.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث جواز استخدام احليل يف حرب This Hadith indicates the permissibility of using ploys
and deception in the course of war with the
الكفار؛ ألنه حيقق مصالح نافعة لإلسالم وأهله.
disbelievers; because by doing so benefits are realized
for Islam and the Muslims.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ ٌ
• خد َعة  :احتيال ىلع العدو.

فوائد احلديث:
 .1األمر باستعمال احليلة يف هزيمة العدو مهما أمكن.
 .2اتلحريض ىلع أخذ احلذر يف احلرب.
 .3جواز استخدام الرأي واملشورة يف احلرب ،بل هو آكد من الشجاعة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نِّش :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 عِّشة1407 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن
الصدييق ,دار الكتاب العريب .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك ,حتقيق عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل،
1423ه .كنوز رياض الصاحلني ،اتلحقيق برئاسة محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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اتلثاؤب يف الصَلة من الشيطان ،فإذا تثاءب

Yawning inside the prayer is from the devil,
so if anyone of you yawns, let him suppress
it as much as he can.

أحدكم فليكظم ما استطاع

 .432احلديث:

**

432. Hadith:

َّ َ ُ
ً
اتلثاؤ ُب يف
مرفواع« :
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ َ ْ
َّ
َ
الشيطان؛ فإذا َت َث َ
اءب أحدكم فليك ِظم
الصالة من
ْ
ما استَطاع».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "Yawning inside the prayer is from the
devil, so if anyone of you yawns, let him suppress it as
much as he can".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
َّ َ ُ
الشيطان؛ ألنه يكون مع ِثقل Yawning inside the prayer is from the devil, because it
اتلثاؤ ُب يف الصالة من
َ
occurs when the body is heavy, relaxed, full of food,
ابلدن واسرتخائه وامتالئهَ ،
الك َ
َ
وانلوم،
ل
س
وميله إىل
and when the person is feeling lax and sleepy. It is the
َّ ْ
َ
فالشيطان هو َّ
انلفس شهواتهاdevil who calls for giving the self whatever it desires and ،
ادلايع إىل إعطاء
َ
supplying it with abundant food and drink. Therefore,
َ
والمشارب ،فإذا رشع املصَل
وتوسعها يف املآلك
when someone who is offering the prayer begins to
َ
باتلثاؤب أو أراد أن يتثاءب؛ فإنه يدفعه وحيبسه ما yawn, or feels like yawning, he should suppress it as
َ
ْ
وشفتيه much as possible, by shutting his lips and teeth tight.
استطاع ،وذلك بأن يَك ِظمه بإطباق أسنانه
He should do this so that the devil would not accomplish
َّ
َ
ما استطاع؛ ئلال يبلغ الشيطان مراده من تشويه his aim of distorting the image of the praying person,
َ
صورته ،ودخوهل فمه وضحكه منه ،فإلم يستطع فإنه entering his mouth, and laughing at him. If he cannot
suppress yawning, then he should place his hand over
يضع يده.
his mouth.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
َّ َ ُ
اؤ ُب َ :
حركة للفم ليست إرادية ،تكون هذه احلَركة من كسل أو نوم.
• اتلث
َْ ْ
َ
َ
َ ْ
َ
• فليك ِظم  :الكظم سد الفم بإطباق الشفتني.

فوائد احلديث:

َ
َ َ
 .1أنه ينبيغ ُ
وضم شفتيه.
للمتثائب أن يرد تثاؤبه ما استطاع؛ وذلك بإطباق ف ِمه
َّ
 .2أنه ال ي ُِّشع عند اتلثاؤب االستعاذة من الشيطان؛ ألنها لو اكنت مِّشوعة ألرشد إيلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َ
الكسل يف َّ
الطاعة.
 .3أن َعداوة الشيطان تكون يف األمر باملعصية ،ويف إجياد
ُ
َ
 .4إثبات القدرة ونفيها ىلع اإلنسان؛ لقوهل( :ما استطاع).

 .5أن اهلل يريد من املسلم القوة والنشاط يف العبادة ،فاملؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف؛ وهذا حىت يتباعد املؤمن عن صفات املنافقني،
حيث إن الفتور والكسل من أهم سماتهم.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نِّش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
اثلاثلة 1985م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة
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ُّ
املكرمة،
السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن
عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق:
صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان،
دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10884( :
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"Tasbeeh is for the men, and clapping is for
the women".

التسبيح للرجال ،واتلصفيق للنساء

 .433احلديث:

**

433. Hadith:

ً
مرفواع« :التَّ ْسب ُ
يح Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َّ ْ
واتلص ِفيق للنساء».
للرجال،
upon him, said: "Tasbeeh is for the men, and clapping
is for the women".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ ْ
معىن احلديث" :التَّ ْسب ُ
ص ِفيق للنساء"The Hadith shows how a Muslim can draw the attention ،
يح للرجال ،واتل
ِ
of others while s/he is in prayer, as mentioned in
َ َ
ويف رواية ملسلم( :يف الصالة) ،واملعىن :أن من نابه another version narrated by Muslim. If a Muslim is
َ
إعالم غريه بيشءِ ،من تنبيه performing prayer, and something occurs and requires
يشء يف الصالة ،يقتيض
him to bring it to the attention of another person, such
إمامه ىلع َخلَل يف َّ
الصالة ،أو رؤية أعىم يقع يف برئ،
ٍ
as notifying the Imam of a fault in the prayer, or seeing
ر
َ
أو استئذان داخل ،أو كون املصَل يريد إعالم غريه a blind person falling in a well, or someone seeking
بأمر -فإنَّ ُه يف هذه األحوال وأمثاهلا يُسبرح ،فيقولpermission to enter, or the praying person wants to :
notify someone else of a particular matter - in all of
َ
ُ
"سبحان اهلل"؛ إلفهام ما يريد اتلنبيه عليه ،وهذا يف these cases and similar situations, the man should
حق َّ
الرجل ،أما املرأة إذا نَابها يشء يف صالتها ،فإنها make Tasbeeh (say: Subhana Allah) to make others
ُ َ ر
understand what he wants to draw attention to. The
َ
باألخرى
يديها
إحدى
ِضب
ت
أن
وكيفيته:
ق،
ف
تص
woman, however, should clap if something occurred
َّ
َّ
بأي طريقة ،وَّك هذا إبعاد للصالة عما ليس منها during her prayer and she wants to draw the attention
َّ
موضع ُمنَ َ
ُ
اجاة مع اهلل -سبحانه to it by hitting one hand with the other in any way. This
ِم َن األقوال؛ ألن َها
is to make sure that the prayer does not involve any
ُ
ُ َ
َّ َ
رشع ما هو irrelevant words, because prayer is the place where
وتعاىل ،-فلما دعت احلاجة إىل الالكمِ ،
ْ
َّ
one is communicating with Allah, Glorified and Exalted
ِمن ِجن ِس أقوال الصالة ،وهو التسبيح.
be He. Therefore, Allah permitted using words
pertaining to the type of the sayings said in prayer, i.e.
Tasbeeh, when there is a need for one to talk during in
it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ر
َّ
• التَّ ْسبيح ُ :
المراد بالتسبيح هنا :قول املصَلُ :سبحان اهلل.
ِ
ْ
ُ
َّ ْ
َّ
اتلص ِفيق  :معناه :أن تِضب املرأة إحدى يديها باألخرى؛ للتنبيه ىلع يشء نابها يف الصالة.
•

فوائد احلديث:

َ
ُ
استحباب التَّسبيح يف ر
ٌ
حق ر
يشء يف صالتهم ،وذلك بقول :سبحان اهلل.
الرجال ،إذا نابهم
.1
ر
ُ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
ٌ
 .2استحباب اتلصفيق للنساء ،إذا نابهن يشء يف صالتهن؛ وذلك أسرت هلن ،السيما وهن يف عبادة.
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الرجل واملرأة يف الصالة ،إال ما استثين ،كما يف هذا احلديث ادلال ىلع اتلفريق بني َّ
 .3األصل تساوي األحاكم بني َّ
الرجل واملرأة يف اتلنبيه يف
ُ
فِّشع هل التَّسبيح ولم يُِّشع هلا ،بل َّ
اتلصفيق.
الصالة،
َ
َّ
ُ
ُ
 .4فيه بيان أن صوت املرأة فتنة وهلذا رشع هلا َّ
اتلصفيق ولم يِّشع هلا التسبيح.
َ
أرشد إيله النَّساء ولم يُرشد إيله َّ
 .5فيه ديلل ىلع عدم جواز َّ
الرجال ،فدل ىلع أنه من
اتلص ِفيق للرجال؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ُ َّ
َّ َ
ر
صهن وال جيوز للرجل التشبه بالنساء ،وفيه تشبه بالكفار يف عبادتهم ،قال -تعاىل( : -وما اكن صالتهم عند ابليت إال ماكء وتصدية)
خصائِ ِ
ُ َ
َّ
ََ
ََ
ر
َّ ْ
َّ ْ
َّ
[األنفال.]35 :الماكء :الصفري.واتلص ِدية :اتلص ِفيق.ففيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار؛ ذللك ال يصلح اتلص ِفيق للرجال يف أي حال من األحوال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
 2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10652( :

358

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

اتليمم رضبتان :رضبة للوجه ،ورضبة لليدين

 .434احلديث:

Tayammum (dry ablution) is two strikes (of
the earth): one strike for the face and one
strike for the hands up to the elbows.

إىل املرفقني

**

434. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهما -قال :قال `Abdullaah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُّ « :-
اتليم ُ
:
رضبتان
م
ِ
and blessings be upon him, said: ’Tayammum (dry
ٌ
ٌ
رضبة للوجه ،ورضبة لليدين إىل املرفقني».
ablution) is two strikes (of the earth): one strike for the
face and one strike for the hands up to the elbows”’.

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث الِّشيف صفة اتليمم ،وأنه عبارة عن The noble Hadith explains the manner of Tayammum
(dry ablution), and that it is basically two strikes of the
رضبتني؛ األوىل يمسح بها الوجه ،واثلانية يمسح بها earth; the face is wiped with the first one and the hands
ايلدين إىل املرفقني .وهذا احلديث ضعيفup to the elbows are wiped with the second one. This ،
Hadith is weak. What is correct is that one strike is
والصحيح أنه تكيف رضبة واحدة للوجه والكفني؛
enough for the face and also the hands up to the wrist,
حلديث عمار بن يارس -ريض اهلل عنه( :-إنما اكن according to the Hadith of `Ammaar ibn Yaasir, may
Allah be pleased with him: "It would have been
يكفيك أن تقول بيديك هكذا) .متفق عليه.
sufficient for you to do this with your hands." [Al-Bukhari
]and Muslim
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :رواه ابليهيق والطرباين وادلارقطين.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اتليمم  :اتليمم يف اللغة :هو القصد إىل اليشء ،تقول :تيمم كذا ،إذا قصده ،وتيمم ابليت ،يعين قصده.ويف الِّشع :قصد صعيد طاهر مباح،
واستعماهل بصفة خمصوصة؛ الستباحة الصالة وحنوها ،وامتثال األمر.

فوائد احلديث:
 .1يدل احلديث ىلع أن اتليمم يكون بِضبتني ،ال رضبة واحدة ،وسبق بيان الصواب.
 .2تكون أوىل الِضبتني ملسح الوجه ،والِضبة اثلانية تكون ملسح ايلدين.
 .3احلديث ديلل ىلع أن اتليمم يف ايلدين يمتد إىل املرفقني ،ولكن ُعلم أنه ضعيف.
ً
 .4الصواب أن اتليمم يكون يف الكفني فقط ،تيسريا من اهلل -تعاىل ،-وأما حديث ابلاب فهو ضعيف ،وال حجة فيه.
املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م .السنن الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نِّش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلاثلة،
1424ه2003 ،م .املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد السليف ،دار النِّش :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
الطبعة :اثلانية .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية
ُّ
املكرمة ،الطبعة:
السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،ه1992 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام
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بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1427ه2006 ،م.
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 .435احلديث:

َ ُ َ ْ َ
احل ْرب خدعة

War is deception.
**

435. Hadith:

عن أيب هريرة وجابر -ريض اهلل عنهما :-أن انليب Abu Hurayrah and Jaabir, may Allah be pleased with -
them, reported that the Prophet, may Allah's peace and
َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :احلَ ْر ُب خد َعة».
blessings be upon him, said: "War is deception".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

احل َ ْر ُب َخ ْد َعة أي أن خداع الكفار َ
والمكر بهم يف The statement "War is deception" means that deceiving
the enemy as part of war strategy is permissible in order
احلرب جائز ،ألجل إصابتهم وإحلاق الِضر بهم ،مع to cause casualties among them while minimizing
ُ َ ُّ
انعدام اخلسائر بني املسلمني ،وال يعد هذا مذموما Muslim casualties. Deception in war is not dispraised in
ُّ Islamic law because it is an essential requirement when
يف الِّشع ،بل هو من األمور املطلوبة .قال ابن املنري
planning for combat. Ibn al-Munayyir, may Allah have
رمحه اهلل" :-احلرب اجليدة لصاحبها الاكملة يف mercy upon him, said: "A good war strategy thatمقصودها إنما يه املخادعة ال املواجهة ،وذلك خل َ ِطر effectively fulfills its objective is the one based on
deception and not merely confrontation. Confrontation
َ َ
املواجهة وحصول الظفر مع املخادعة بغري خطر" .وال alone is dangerous, whereas deception may lead to
يدخل يف اخلدعة الغدر ،وهو خمالفة العهد واالتفاق victory without the risk." Treachery is not part of the
deception meant here, since treachery comprises
بني املسلمني وأعدائهم ،قال -تعاىل( :-فإما ختافن
treacherously breaking agreements and covenants
من قوم خيانة فانبذ إيلهم ىلع سواء إن اهلل ال حيب between the Muslims and Non-Muslims. Allah, the
اخلائنني) أي إن اكن بينكم وبني قوم عهد فأعلمهم Exalted, said: {Then if you fear from a people some
form of betrayal, throw [their treaty] back to them,
بإلغائه قبل حماربتهم ،تلكونوا وإياهم ىلع حد سواء[putting you] on equal terms. Indeed, Allah does not like .
traitors.} [Surat-ul-Anfaal: 58] This means that if there
is a treaty between you, then inform them of its
termination before hostilities so that you both be on
equal conditions.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خدعة  :احتيال ىلع العدو.

فوائد احلديث:
 .1جواز استعمال احلِيل عند قتال العدو.
 .2اتلحريض ىلع أخذ احلَذر يف احلرب.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .نزهة

املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع
الصحيح-؛ 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 األوىل 1417 ،ـه -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري-
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أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف
ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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ُ
احل ىّم من فيح جهنم فأبردوها باملاء

 .436احلديث:

Fever is from the searing heat of Hell, so
cool it off with water.
**

436. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
َْ
وسلم -قال« :احلُ َّىم من في ِح جهنم فأبردوها باملاء».
said: "Fever is from the searing heat of Hell, so cool it
off with water".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن احلىم من شدة The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informed us that fever is from the intense heat of
حرارة جهنم ،فما جيده املريض من ذلك فهو منهاHellfire. So, the heat that the sick person experiences ،
is from it. Therefore, he urged us to overcome such
واحلث ىلع إزالة تلك احلرارة باملاء.
heat by water.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الِّشعية > الطب انلبوي
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فيح جهنم  :شدة حرها وفورانها.

• احلىم  :املرض اذلي يصيب اإلنسان باحلرارة يف جسمه.
• فأبردوها  :أسكنوا حرارتها.

فوائد احلديث:

ً
 .1استحباب وضع املاء ىلع وجه املحموم وأطرافه تطببا ،وهذا الطب أكدته علوم الطب العرصي.
ً
 .2بيان أن احلىم من شدة حر جهنم ،وذللك إذا أصابت مؤمنا فيه حظه منها.
 .3هذا احلديث ديلل ألهل السنة أن جهنم خملوقة اآلن موجودة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة:
 1426ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الِّشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة
الرسالة ،ط:الرابعة عِّش 1407كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن ،دار املعرفة للطباعة والنِّش واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)8408( :
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َْ َ ُ
ََ َ َْ
اصيها اخلري إىل يوم ال يقيامة
اخليل معقود يف نو ي

 .437احلديث:

Goodness is tied to the forelocks of horses
until the Day of Resurrection.
**

437. Hadith:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل
َْ َ ُ ٌ
ْ
ود يف نَ َواص َ
يها اخلَري
اهلل عليه وسلم -قال« :اخليل معق
ِ
إىل يوم ال ِقيامة» .وعن عروة ابلاريق -ريض اهلل عنه-
ُ ٌ
 :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اخليل َمعقود
ََْ
ْ
يف نَ َواص َ
والمغنم».
يها اخلَري إىل يوم القيامة :األجر،
ِ

درجة احلديث :صحيح.

‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him and
his father, narrated that the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said:
"Goodness is attached to the forelocks of horses until
the Day of Resurrection." ‘Urwah al-Baariqi, may Allah
be pleased with him, narrated that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said:
"Goodness is attached to the forelocks of horses until
the Day of Resurrection: (in terms of) reward and spoils
of war".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اخليل مالزم هلا اخلري إىل يوم القيامة ،اثلواب املرتتب Horses are a source of goodness for the believer until
the Day of Resurrection. There is a reward for preparing
ىلع ربطها وهو خري آجل ،واملغنم اذلي يكتسبه steeds of war to fight in the cause of Allah, and this a
deferred reward that will be realized in the Hereafter.
املجاهد من مال األعداء وهو خري اعجل.
And there is an immediate reward in the spoils of war
that the warrior earns from the possessions of the
enemy.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه عن ابن عمر .متفق عليه عن عروة بن اجلعد ابلاريق.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عروة ابلاريق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• معقود  :مربوط.

• نواصيها  :املراد بانلاصية هنا :الشعر املسرتسل ىلع اجلبهة.
• األجر  :اثلواب املرتتب ىلع ربطها ،وهو من اخلري اآلجل.

• املغنم  :هو املال املكتسب من مال الكفرة ،وهو من اخلري العاجل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اقتناء اخليل وإعدادها.
 .2اجلهاد ماض إىل يوم القيامة ؛ ألنه ذكر -صىل اهلل عليه وسلم -بقاء اخلري يف نوايص اخليل إىل يوم القيامة.
 .3فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .4تفضيل اخليل عن غريها من احليوانات.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل 1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ 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
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َ
َ ُ ُ ْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،لعياض بن
األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،هِ - .إكمال
ْ
موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حي َىي إِ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م  -رشح
صحيح ابلخارى البن بطال  -حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م.

الرقم املوحد)3583( :
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Gold for gold is usury unless they are
exchanged on the spot; silver for silver is
usury unless they are exchanged on the
spot; wheat for wheat is usury unless they
are exchanged on the spot; and barley for
barley is usury unless they are exchanged
on the spot.

 والفضة، إال هاء وهاء،اذلهب باذلهب ربا

 إال هاء، والرب بالرب ربا، إال هاء وهاء،بالفضة ربا
 إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا.وهاء

**

438. Hadith:

: احلديث.438

ً
‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, : مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َ اء َو َه
َ  إال َه،ً«اذلهب باذلهب ربا
 والفضة بالفضة،اء
ِ
blessings be upon him, said: "Gold for gold is interest
َ َ َ
ُ
ُ
ر
ُّ
َ
unless they are exchanged on the spot; silver for silver . إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا، إال هاء وهاء،ربا
.» إال هاء وهاء،والشعري بالشعري ربا

is interest unless they are exchanged on the spot;
wheat for wheat is interest unless they are exchanged
on the spot; and barley for barley is interest unless they
are exchanged on the spot".

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon ، يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- يبني انليب
him, clarified in this Hadith how to conduct a valid sale
transaction in which the substance of exchange is  اليت جيرى،كيفية ابليع الصحيح بني هذه األنواع
ً
susceptible to interest (Ribaa). The condition in selling  اكذلهب،ربويا جبنسه
 فمن باع شيئًا،فيها الربا
gold for silver or silver for gold is that the exchange
 فيجب أن يكونا متساويني،باذلهب أو الرب بالرب
(Taqaabud) is made in one place and time before the
two parties depart, expressed by the translation "on the ، ولو اكنا خمتلفني يف اجلودة أو انلوع،وبال تأجيل
spot'. Otherwise, the transaction is invalid because this ومن باع ذهبًا بفض ٍة فال بد من احللول واتلقابض يف
is considered a money exchange, and such an
exchange must be made on the spot in order to be  ألن هذه، وبدونه ال يصح العقد،جملس العقد
valid. Similarly, for the one who sells wheat for barley  وال يشرتط،مصارفة يشرتط لصحتها اتلقابض
or vice versa, it is a condition that they are exchanged
 كما أن من باع برا.التساوي الختالف اجلنس
on the spot before the two parties depart because there
is a potential cause or reason (‘Illah) for prohibition, بشعري فالبد من اتلقابض بينهما يف جملس العقد
which is interest, if they parted before the exchange is  إذا اتفق: اخلالصة.التفاق ابلدلني يف علة الربا
made. If the two items are of the same kind, then it is a
condition that they are exchanged on the spot and be اجلنس فال بد من اتلقابض واملساواة اكذلهب
of the same amount or value (Tamaathul/Musaawaah),  وإذا اختلف اجلنس. ولو اختلفت اجلودة،باذلهب
such as gold for gold, even if the quality of gold is
different. If they are of two different kinds but the ‘Illah واتفقت العلة فال بد من اتلقابض وال تشرتط
is the same, then it is a condition that they are  وإذا اختلفت.املساواة اكذلهب بالعمالت انلقدية
exchanged on the spot, but it is not a condition that they
 وجيوز،العلة أو لم يكن املال ربويا فال يشرتط يشء
are of the same amount or value, such as gold in
.اتلأجيل واملفاضلة
exchange for coins. If the ‘Illah is different or if the
substance of exchange is not prone to Ribaa, then
there are no conditions for the transaction. Deferment
of exchange and difference in amount or value is
permissible.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الربا
راوي احلديث :متفق عليه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اذلهب  :بيع اذلهب فحذف املضاف للعلم به ،أو املعىن :اذلهب يباع ،ويشمل اسم اذلهب مجيع أنواعه السبائك واحلَل وادلنانري وغريها.
• بالورق  :بفتح الواو وكرس الراء وجيوز إساكنها :الفضة جبميع أنواعها أيضا.

• إال هاء وهاء  :بمعىن :خذ وهات واملراد اتلقابض وعدم تأجيل أحد ابلدلني.
• الرب  :بيع الرب ،والرب-بضم املوحدة -من أسماء احلنطة

فوائد احلديث:
 .1حتريم بيع اذلهب بالفضة أو العكس ،وفساده إذا لم يتقابض املتبايعان قبل اتلفرق من جملس العقد ،وهذه يه املصارفة.
 .2حتريم بيع الرب بالرب ،أو الشعري بالشعري ،وفساده ،إذا لم يتقابض املتبايعان قبل اتلفرق من جملس العقد ولم يتساويا.
 .3صحة العقد إذا حصل القبض يف املصارفة .أو بيع الرب بالرب ،أو الشعري بالشعري ،يف جملس العقد.
ً
ُ
َ
 .4يراد بمجلس العقد ماكن اتلبايع ،سواء أكانا جالسني ،أم ماضيني ،أم راكبني ،ويراد باتلفرق ما يعد تفرقا عرفا بني انلاس.
 .5أن اشرتاط اتلقابض ال ُيتص باحتاد اجلنس ،فإن اذلهب بالورق جنسان منع فيهما اتلأجيل كما منع يف الرب بالرب والشعري بالشعري وهما جنس
واحد.

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
بِّشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه

الرقم املوحد)5889( :
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ى
الرضاعة حترم ما حترم الوالدة

Breastfeeding produces the same
interdiction which childbirth produces.
**

439. Hadith:

: احلديث.439

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
َّ « : قال-عليه وسلم
.»الرضاعة حترم ما حترم الوالدة
him, said: ''Breastfeeding produces the same
interdiction which childbirth produces".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The women whom a man is prohibited from marrying املحرمات من النساء بسبب النسب اكألم واألخت
because of his blood relations with them, such as the
mother and sister, are also prohibited to him through حيرم مثلهن بسبب الرضاعة اكألم املرضعة واألخت
breastfeeding, such as the suckling mother (wet nurse)  (حيرم من:من الرضاعة؛ ذلا جاء يف حديث آخر
and suckling sister (who suckled from the same woman
 سواء من قبل الزوجة،)الرضاع ما حيرم من النسب
as him). Therefore, another Hadith reads:
"Breastfeeding forbids (for marriage) what lineage  فلك ما حيرم ىلع اإلنسان من،أو من قبل الزوج
(blood relations) forbids." This is the case whether it's قراباته من النسب بأن يزتوجها كأخته وخاتله
on the wife's side or on the husband's side. All women
whom a man is forbidden to marry because of kinship  فحرام عليه أن يزتوج بهؤالء إذا اكنت،وعمته
–like his sister, maternal aunt, and paternal aunt– are  وكذلك الزوجة حيرم عليها أن،قرابتهن بالرضاع
also forbidden for him to marry if he is related to them
 فكذلك حرام،تزتوج بودلها وأخيها وعمها وخاهلا
by breastfeeding. Likewise is the wife; just as she is
forbidden to marry her son, brother, paternal uncle, and  ونوع.عليها أن تزتوج بهؤالء إذا اكنوا من الرضاع
maternal uncle, she is also forbidden to marry them if اتلحريم هو حتريم انلاكح وانتشار احلرمة بني
they are related to her only through breastfeeding.
Breastfeeding forbids marriage and establishes a  وتزنيلهم مزنلة األقارب يف،الرضيع واألوالد املرضعة
Mahram status between the suckled infant and the  كتوارث، ال يف بايق األحاكم،حل نظر وخلوة وسفر
opposite-sex children of the suckling mother. They are
considered as relatives with regard to the lawfulness of  ثم اتلحريم املذكور،ووجوب اإلنفاق وحنو ذلك
looking freely at them (without having to lower his بانلظر إىل املرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما
gaze), accompanying them in travel, and being alone
أقارب الرضيع ما عدا أوالده فال عالقة بينهم وبني
with them in a place. However, the breastfeeding
. فال يثبت هلم يشء من األحاكم،املرضع
relation has no effect on other rulings, such as
inheritance, the obligation to provide for each other,
and the like. Also, the mentioned prohibition applies to
the suckling mother, as her relatives are relatives of the
suckled child, but the relatives of the suckled child,
apart from his offspring, are not related to the suckling
mother. None of the rulings applies to them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. تتمة األربعني انلووية البن رجب:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. اإلرضاع، بفتح الراء: • الرضاعة
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• ما حترم الوالدة  :مثل ما حترمه.

فوائد احلديث:
 .1الرضاع اكلنسب يف اتلحريم ،وهو باإلمجاع فيما يتعلق بتحريم اتلناكح وتوابعه ،كما يف املعىن اإلمجايل.
ً
ً
 .2إثبات حكم اتلحريم بالرضاع حتريما مؤبدا.
4- .3األصل يف سبب اتلحريم الوالدة.
ََ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ
ك ْم ِمنَ
كحوا ما نكح آباؤ
7- .4إمجال املحرمات يف انلاكح من النسب والرضاع ،وتفصيل املحرمات يف آييت النساء ،قال -تعاىل :-وال تن ِ

ً
ر َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
ُ
َ ُ ُ َ َ ُ ُ
ُ ُ َ َ ُ ُ
ُ ر َ ْ َ َْ ُ ُ ُ ُ
اح َش ًة َو َم ْقتًا َو َس َ
ك ْم أ َّم َهاتك ْم َو َبنَاتك ْم َوأخ َواتك ْم َوع َّماتك ْم َوخاالتك ْم َو َبنَات
اء ََس ِبيال ( )22حرمت علي
النسا ِء إال ما قد سل
ف إِنه اكن ف ِ
ُ
َ
ُ ُ َّ
ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ْ َ َ َ ِ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ ُ َّ
ُ ُ ُ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ
ْ
ْ
َ
َ
وركم ِمن نِسائِكم الال ِيت
ت وأمهاتكم الال ِيت أرضعنكم وأخواتكم ِمن الرَضاع ِة وأمهات نِسائِ َكم وربائِبكم الاليت يف حج
األ ِخ وبنات األخ ِ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ َّ
َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ ْ َ
َ ْ َ َ َّ
ني ِإال َما قد َسلف ِإن
ت
خ
األ
ني
ب
وا
ع
م
جت
ن
أ
و
م
ك
ب
ال
ص
أ
ن
م
ين
اذل
م
ك
ئ
ا
ن
ب
أ
ل
ئ
ال
ح
و
م
ك
ي
ل
ع
اح
ن
ج
ال
ف
ن
ه
ب
م
ت
ل
خ
د
وا
ون
ك
ت
دخلتم بِ ِهن ف ِإن لم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ً
َّ َ
اَّلل َاك َن َغ ُف ً
ورا َر ِحيما(23).
8- .5دلت األحاديث األخرى أن اتلحريم يثبت خبمس رضعات مشبعات معلومات

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نِّش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه .الفوائد املستنبطة من األربعني
انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنِّش ،الرياض .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.
األحاديث األربعون انلووية وعليها الِّشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نِّش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة اثلاثلة 1404 ،ـه-
1984م.

الرقم املوحد)4311( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َْ َ َْ َ َ
ِّ
ى ِّ
يلرب
السواك مطه َرة للفم م ْرضاة ل

 .440احلديث:

The Siwaak (teeth cleaning twig) cleans the
mouth and pleases the Lord.
**

440. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن انليب -صىل اهلل ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
َ ْ َ ٌ the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
َ ْ ٌََ َْ
عليه وسلم -قال « :ر
اة
ض
ر
م
م
ف
السواك مطهرة لل
him, said: "The Siwaak (teeth cleaning twig) cleans the
َّ ر
لرب».
mouth and pleases the Lord".
لِ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ ر
ر
الس َواك ي َطهر الفم من األوساخ والروائح الكريهة
اتل َغ ُّ َ
وغري ذلك مما يَ ُِض ،وبأي يشء استاك مما يزيل َّ
ري
حصلت سنة َّ
الس َواك ،كما لو نظف أسنانه بالفرشاة

واملعجون وغريه من املزيالت لألوساخ ،وهو مرضاة
للرب أي أن االستياك من أسباب َر َضا اهلل -تعاىل-
عن َ
العبْد .وقد ذكروا للسواك فوائد أخرى ،منها:
َ
َ
ُ
ُ ُّ
وجيْلُو َ
ابل َرص ،ويذهب
ي َطيرب الفم ،ويَشد اللثة،
بابللْ َغم ،ويوافق السنةُ ،
َ
ويفرح املالئكة ،ويزيد يف
احلسنات ،ويصحح املعدة.

Brief Explanation:
**

The Siwaak or Miswaak (teeth cleaning twig) cleans the
mouth from dirt, foul odors and other harmful things.
The Sunnah practice of using the Siwaak is achieved
by brushing with anything that cleans the teeth, such as
the toothbrush and toothpaste, and any other cleaner.
"Pleases the Lord" means that brushing the teeth is one
of the reasons for Allah's being pleased with a slave.
Using the Siwaak has many benefits, including that it
gives a pleasant smell to the mouth, firms the gums,
sharpens the eyesight, removes phlegm, conforms to
the Sunnah, delights the angels, pleases the Lord,
increases good deeds, and heals the stomach.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :رواه النسايئ وأمحد وادلاريم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مطهرة  :سبب طهارة الفم.

• مرضاة للرب  :سبب رضا اهلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:

َ
 .1أن السواك وسيلة تلطهري الفم.

 .2اهلل -تعاىل -حيب انلظافة وحيب املتطهرين ،وذللك رشع هلم ما يعينهم ىلع ابتغاء مرضاته.

 .3فضيلة السواك.
َّ
 .4ترغيب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته لإلكثار من االستياك.

 .5مِّشوعية السواك للصائم سواء اكن أول انلهار أو آخره؛ إلطالق احلديث.
ْ .6
االستيَاك من أسباب ر َضا اهلل -تعاىل -عن َ
العبْد.
ِ
ِ
 .7إثبات صفة ر
الر َضا هلل -عز وجل-.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش 1407 ،ـه -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد،

370

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد
ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنِّش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.

الرقم املوحد)3588( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
ُ
ادليار من املؤمنني
السَلم عليكم أهل
ي
ُ شاء
َ  وإنا إن،واملسلمني
،اهلل بكم لَلحقون
َ ُ
أسأل اهلل نلا ولكم العافية

Peace be upon you, dwellers of these
abodes from amongst the believers and
Muslims. We, Allah willing, shall definitely
join you. I ask Allah to grant us and you
well-being.

: احلديث.441

**

441. Hadith:

ُ
َ
- هلل
ِ  اكن رسول ا: قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َّ
َ
هلل
 لكما اكن يللتُها من-صىل اهلل عليه وسلم
ِ رسول ا
ِ
ُ ُ -صىل اهلل عليه وسلمالليل إىل
آخ ِر
ِ ُيرج من
ِ
ُ
ُ
َ "السالم عليكم
َ
،دار قومٍ مؤمنني
: فيقول،يع
ِ ابل ِق
ُ َّ ُ ً
َّ
ُ َوأت
ُ ُاكم ما ت
ُ شاء
َ إن
اهلل
 وإنا،ؤجلون
 غدا م،وعدون
ُّ
ْ
َ َ
ُ
ُ
َ
ْ اغف
يع الغ ْرق ِد" وعن
ر
هم
 الل،الحقون
ِ بِكم
ِ
ِ ألهل ب ِق
ِ
ُّ
صىل اهلل- انليب
 اكن: قال-ريض اهلل عنه- بريدة
ُّ
َ
َ
املقابر أن يقول
 يُعل ُمهم إذا خ َر ُجوا إىل-عليه وسلم
ِ
ُ
َ
ُ
ادليار من املؤمنني
"السالم عليكم أهل
:قائلهم
ِ
ُ
ُ شاء
َ  وإنا إن،واملسلمني
 أسأل،اهلل بكم لالحقون
َ
َ
ريض اهلل-  وعن ابن عباس."اهلل نلا ولكم العافية
ُ
َ
-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ  م َّر رسول ا: قال،-عنهما
َ
ُ
"السالم
: فقال،بوجه ِه
بقبور باملدين ِة فأقبل عليهم
ِ
ٍ
َ
ُ
ُ
 أنتم، يغفر اهلل نلا ولكم،القبور
عليكم يا أهل
ِ
ُ
."باألثر
سلفنا وحنن
ِ

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
whenever it was her night with the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, he
would go out at the end of the night to the Baqee`
(graveyard) and say: “Peace be upon you, abode of
believers. You will get what you have been promised.
You will be deferred until tomorrow. We, Allah willing,
shall definitely join you. O Allah, forgive the people of
Baqee` al-Gharqad.” Buraydah, may Allah be pleased
with him, reported that the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, taught them that if they
went out to the graveyard, they should say: “Peace be
upon you, dwellers of these abodes from amongst the
believers and Muslims. We, Allah willing, shall definitely
join you. I ask Allah to grant us and you well-being.”
Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, passed by the graves of
Madinah, so he turned his face toward them and said:
‘Peace be upon you, O dwellers of the graves. May
Allah forgive us and you. You preceded us and we shall
soon follow you”’.
**

حديث اعئشة وبريدة

 وحديث ابن عباس، صحيحان:درجة احلديث
.ضعيف

Hadith Grade:

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

These Hadiths indicate that it is recommended to visit
the graves, greet the dead, and pray for them, asking
Allah to have mercy upon them. Therefore, we should
visit the graves, but for what purpose? To benefit them
or to benefit from them? The answer is that we visit the
graves to benefit them by praying for the dead, not to
invoke them. We also visit the graves to soften our
hearts. When your heart is distracted because you
indulge yourself in life, go out to the graves. Think about
the dead who were on earth like you, eating, drinking,
and enjoying themselves. Where are they now? They
are held accountable for what they had done; nothing
avails them except their good deeds. So, reflect upon
their situation and then greet them: “Peace be upon
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 والسالم،يف األحاديث ديلل الستحباب زيارة القبور

 فينبيغ أن نزور،ىلع أهلها وادلاعء هلم والرتحم عليهم
، ولكن نزورها نلفعها أو لالنتفاع بها؟،القبور

، نزورها نلفعها نلدعو لألموات ال نلدعوهم:األول
 وَّكما غفل قلبك واندجمت نفسك يف،ولرقة القلوب
 وتفكر يف هؤالء القوم،احلياة ادلنيا فاخرج إىل القبور

اذلين اكنوا باألمس مثلك ىلع األرض يأكلون

 صاروا،ويِّشبون ويتمتعون واآلن أين ذهبوا؟

 ففكر يف،مرتهنني بأعماهلم لم ينفعهم إال ما قدموا

 السالم عليكم دار قوم:هؤالء القوم ثم سلم عليهم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مؤمنني والظاهر -واهلل أعلم -أنهم يردون السالم you, abode of believers.” Apparently, and Allah knows
best, they return the greeting, because they are
ألنه يسلم عليهم بصيغة اخلطاب السالم عليكمaddressed directly with it. However, the greeting could ،
وحيتمل أن يراد بذلك السالم جمرد ادلاعء فقط ،سواء be a prayer for them, regardless they respond or not.
[Sharh Riyaad-us-Saaliheen, 3:474; Bahjat-unسمعوا أم لم يسمعوا أجابوا أم لم جييبوا؟.
]Naazhireen, 1:638
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور
راوي احلديث :حديث اعئشة رواه مسلم .حديث بريدة رواه مسلم .حديث ابن عباس رواه الرتمذي.

بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :اعئشة
َْ َ
ُّ
بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األسل ِيم -ريض اهلل عنه -
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يللتها من رسول اهلل  :معىن نصيبها ،أي :اليت ختصها منه.

• ابلقيع  :املاكن املتسع ،واملراد به مقربة أهل املدينة.
ُ
ً
• أتاكم ما توعدون غدا  :جاءكم ما كنتم ختربون بوقوعه يف الغد.
• مؤجلون  :املراد باألجل هنا مدة ما بني املوت والنشور.

ً

• الغرقد  :نوع من شجر الشوك ،وسميت مقربة املدينة بذلك؛ ألن هذا انلوع من الشجر اكن موجودا فيها.
• العافية  :حمو األسقام ،واملراد هنا حمو اذلنوب واألمن من املكروه.
• سلفنا  :من مات قبل اإلنسان ممن يعز عليه.
• وحنن باألثر  :تابعون لكم عن قرب.

فوائد احلديث:
 .1استحباب زيارة القبور.
 .2استحباب االستغفار للمؤمنني ،وأن ذلك ينفعهم.
 .3جواز زيارة املقابر يف الليل.
 .4حرص انليب –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته ما ينفعهم.
املصادر واملراجع:
1-بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل

محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد
عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-4 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-
بريوت-5 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-6 .
سبل السالم رشح بلوغ املرام؛ لإلمام حممد بن إسماعيل األمري الصنعاين ،توزيع الرئاسة العامة لإلفتاء-الرياض-7 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه-8 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة
األوىل1407 ،ه-9 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-10 .
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-11 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن
عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-12 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف
د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6826( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The twilight is the redness. When the
twilight disappears, the prayer becomes
due.

 فإذا اغب الشفق وجبت الصَلة،الشفق احلمرة

: احلديث.442

**

442. Hadith:

Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, reported that -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن ابن عمر
َ
the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
َّ
َ الش َفق احل ُ ْم
ب
اغ
فإذا
،ة
ر
« :-صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, said: “The twilight is the
َّ
َ الش َفق؛
.»وجبَت الصالة
redness. When the twilight disappears, the prayer
becomes due”.

. ضعيف:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

 فإذا اغب،وقت املغرب يستمر إىل أن يغيب الشفق
َّ
 إذا. ودخل وقت العشاء،الشفق انتىه وقت املغرب
ُ
َّ
 فما هو الشفق اذلي به حيدد وقت خروج:تقرر ذلك

**

The time of the Maghrib prayer continues until the
twilight disappears. Once it vanishes, the time of the
Maghrib ends and the time of the ‘Ishaa begins. But
what is the twilight that indicates the end of the Maghrib
prayer and the beginning of the ‘Ishaa prayer? Ibn
‘Umar, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
said: “The twilight is the redness.” So the twilight is the
redness that remains in the sky after sunset; it is the
remaining rays of the sun, as held by language experts.
According to the majority of the scholars, when the red
twilight vanishes from the sky, the time of the Maghrib
prayer is over and the time of the ‘Ishaa prayer has
come. This Hadith provides an explanation for the
Prophet’s statement: “And the time of the Maghrib is
when the sun sets, so long as the twilight has not
disappeared.” As for the exact time between the
Maghrib and the ‘Ishaa, this differs with the different
seasons. It ranges between one hour and 15 minutes,
one hour and 20 minutes, one hour and 25 minutes,
and one hour and 30 minutes. It is not the same during
all seasons. Estimation of this time requires monitoring
of the twilight in the desert. This helps determine it
down to the minute. In the Kingdom of Saudi Arabia,
however, the time between sunset and the
disappearance of the twilight is officially estimated to be
one hour and a half, erring on the side of caution. This
Hadith is weak and Marfoo (traced back directly to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him), but its content is deemed correct for the following
reasons: 1. This view was held by some Companions
like Ibn ‘Umar, Abu Hurayrah, Shaddaad ibn Aws, and
‘Ubaadah ibn as-Saamit, may Allah be pleased with
them. 2. It is deemed more correct by language experts.
3. The narration in which An-Nu‘maan ibn Basheer,
may Allah be pleased with him, said: “I am the most

374

-  ودخول وقت صالة العشاء؟ قال ابن عمر،املغرب

صىل اهلل عليه-  يرفعه إىل انليب-ريض اهلل عنهما
َ َّ
َّ
َ َ
 احلُمرة اليت تبْىق يف: فالشفق،" "الشفق احل ُ ْم َرة:-وسلم
ُ َّ
َّ
 وهذا،بقية شعاعها
 وهو،السماء بعد َم ِغيب الشمس
ُ
َّ
ُ
 فإذا اغبت محرة الشفق يف األفق خرج،هل اللغة
ِ قول أ
 وهذا قول، ودخل وقت صالة العشاء،وقت املغرب
 هذا احلديث يفرس قوهل،-رمحهم اهلل- مجهور العلماء

 (ووقت املغرب إذا غربت:-صىل اهلل عليه وسلم أما تقدير الوقت بني.)الشمس ما لم يغب الشفق
ً

 فيختلف باختالف،املغرب والعشاء بادلقائق

 يكون بني غروب الشمس: فيف بعضها،الفصول

 وأحيانا،ودخول وقت العشاء ساعة وربع ساعة
ً
ً
 وأحيانا ساعة ومخسا وعِّشين،ساعة وثلث الساعة
ً
 ال يمكن أن، وأحيانا ساعة وثالثني دقيقة،دقيقة
 وهذا حيتاج إىل العناية.يُضبط يف مجيع الفصول
َّ
َّ
 اذلي يَرقب الشفق وينظره،بالشفق يف الصحراء
ُ
 لكن املعتمد اآلن يف،يستطيع أن حيدد بادلقائق

 من،اململكة ىلع سبيل االحتياط ساعة ونصف
َّ
َّ
 واحلديث ضعيف.غروب الشمس إىل غروب الشفق
 أنه قول-1 : ولكن معناه صحيح؛ ألمور،مرفواع
 اكبن عمر وأيب هريرة وشداد بن أوس:الصحابة

 أنه األصح-2 .-ريض اهلل عنهم- وعبادة بن الصامت

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عند أهل اللغة -3 .ما رواه ُّ
انلعمان بن بشري -ريض

اهلل عنهما -قال( :أنا أعلم انلاس بوقت هذه الصالة

صالة العشاء اآلخرة ،-اكن رسول اهلل -صىل اهللعليه وسلم -يُصليها ُ
لسقوط القمر ثلاثلة) رواه
الرتمذي وغريه ،وهذا يبني أنه -صىل اهلل عليه

وسلم -اكن يصَل العشاء اآلخرة قبل مغيب ابلياض؛

ألن القمر يف الليلة اثلاثلة يغيب أو يسقط إىل
َّ
الغروب قبل مغيب ابلياض ،فدل ذلك ىلع أن الشفق
احلُمرة ،وليس ابلياض.

knowledgeable of the people about the time of this
prayer (the ‘Ishaa prayer). The Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, used to offer it when
the moon sets on the third night of the month.” [AtTirmidhi and others] This narration indicates that the
Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon
him, used to perform the ‘Ishaa prayer before the
disappearance of the whiteness in the sky, as on the
third night of the month, the moon sets before the white
twilight goes away, which proves that what is intended
here is the red, not the white, twilight.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ َ
َّ ُ
َ َ
بقية شعاعها.
• الشفق  :احلُمرة :اليت تبْىق يف السماء بعد َم ِغيب الشمس ،وهو

فوائد احلديث:

َّ
الشفق احلمرة ال َ
ابلياض.
 .1بيان أن

َ
َّ
َّ
 .2أن وقت صالة العشاء يدخل بِغياب الشفق األمحر من غري فصل بينهما ،فإذا اغب الشفق دخل وقت العشاء.
َّ
َّ َ
َّ
 .3أن وقت صالة املغرب يَمتد إىل َم ِغيب الشفق األمحر ،فمن صالها قبل َمغيب الشفق فقد صالها يف وقتها.
ُ
 .4أوقات الصالة حتدد بالعالمات الكونية ،وال مانع من اعتماد اتلقاويم احلادثة ما لم يظهر فيها خالف العالمات الكونية ىلع وجه ال َريب فيه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نِّش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم .توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،
حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث،
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .فتاوى نور ىلع ادلرب ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مجعها :حممد بن سعد الشويعر ،قدم هلا :عبد العزيز بن
عبد اهلل بن حممد آل الشيخ .جلسات رمضانية ،حممد بن صالح العثيمني ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.

الرقم املوحد)10608( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The martyrs are five: the one who dies from
a plague (an epidemic), the one who dies
from an abdominal disease, the one who
drowns, the one who dies because debris
fell on him, and the one who dies fighting in
the cause of Allah.

، والغريق، املطعون واملبطون:الشهداء مخسة
 والشهيد يف سبيل اهلل،وصاحب اهلدم

**

443. Hadith:

: احلديث.443

َّ ُ ُ َ َ َ
Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported اَّلل
 قال رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َّ َ ْ َ َ ُ
ُّ َ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
املطعون
:مخسة
الشهداء
«
:
م
ل
وس
ه
ي
ل
ع
اهلل
ىل
صِ
upon him, said: "The martyrs are five: the one who dies
ْ َ
from a plague (an epidemic), the one who dies from an  والشهيد يف، ِ وصاحب الهدم، والغريق،واملبطون
َ ُّ ُ َ
abdominal disease, the one who drowns, the one who »ون الشهداء فيكم؟
 ويف رواية «ما تعد.»سبيل اهلل
dies because debris fell on him, and the one who dies
fighting in the cause of Allah." In another narration, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
asked the Companions: "Who do you consider to be
martyrs amongst you?" They replied: "The one who is
killed fighting in the cause of Allah is a martyr." He said,
"If so, then the martyrs among my people (Muslims)
would be few." The Companions asked: "O Messenger
of Allah, then who are the martyrs?" He replied: "The
one who is killed fighting in the cause of Allah is a
martyr, the one who dies naturally in the cause of Allah
is a martyr, the one who dies of a plague is a martyr,
the one who dies of an abdominal ailment is a martyr,
and the one who drowns is also a martyr".

. من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد، يا رسول اهلل:قالوا

 فمن هم يا: «إن شهداء أميت إذا لقليل» قالوا:قال
، «من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد:رسول اهلل؟ قال
 ومن مات يف،ومن مات يف سبيل اهلل فهو شهيد

، ومن مات يف ابلطن فهو شهيد،الطاعون فهو شهيد

.»والغريق شهيد

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

There are five martyrs in general: one who is afflicted  اذلي رضبه الطاعون،الشهداء يف اجلملة مخسة
with a plague (a deadly epidemic) and dies of it; one
who dies of an ailment in his abdomen; one who dies ، واذلي يموت بمرض ابلطن،ومات به وهو وباء فتاك
from drowning, provided that he went to the sea for a واذلي يموت من الغرق وقد ركب ابلحر ركوبا غري
lawful purpose; one who dies from being hit by debris,
 واذلي يموت، أو يف السيول واملسابح وحنوها،حمرم
such as a wall falling on him; one who is killed while
fighting for the sake of Allah, which is the highest level  واملقتول يف سبيل،حتت اهلدم كأن سقط عليه جدار
of martyrdom; and one who dies in the way of Allah, but  وكذلك من مات يف، وهو أىلع األنواع،-تعاىل- اهلل
not physically fighting. The first four martyrs mentioned
are considered martyrs in the Hereafter, meaning that  والشهداء األربعة،سبيل اهلل بسبب غري القتال
they are not subject to the rulings pertaining to martyrs األول شهداء يف أحاكم اآلخرة ال ادلنيا فيغسلون
in this worldly life, so their bodies are washed and
. والعدد يف احلديث ليس للحرص،ويصىل عليهم
funeral prayer is offered over them. The number of
martyrs mentioned in the Hadith is not all inclusive.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج

376

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الشهداء  :مجع شهيد  :وهم أصحاب درجة اعيلة يف اجلنة ،واألصل عند اإلطالق أن يراد به املقتول يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل.
• مخسة  :أي مخسة أصناف.

• املطعون  :هو اذلي مات بالطاعون.
• املبطون  :اذلي يموت بمرض بطنه.
• الغريق  :أي من مات بالغرق.

• صاحب اهلدم  :اذلي مات حتت اهلدم.

• ومن مات يف سبيل اهلل  :أي يف اجلهاد بسبب غري القتل كأن سقط من فرسه أو مات حتف أنفه.
• يف ابلطن  :أي بسبب دا ٍء يف ابلطن.

فوائد احلديث:
 .1فضل اهلل ورمحته بعباده املؤمنني.
 .2الشهداء قسمان  :شهيد ادلنيا ،وشهيد اآلخرة.
 .3تصحيح املفاهيم اخلاطئة املستقرة يف أذهان املدعوين.
 .4العدد يف احلديث ليس للحرص.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى _ مرص ،الطبعة
األوىل 1356 ،ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عِّش1407 ,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 للنِّش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)4971( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عرش

Clean earth is ablution for the Muslim,
even up to ten years. Then when if you find
water, wash your skin with it, for that is
better.

 فإذا وجدت املاء فأمسه جدلك فإن ذلك،سنني
خري

**

444. Hadith:

: احلديث.444

: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر جندب بن جنادة

Abu Dharr Jundub ibn Junaadah, may Allah be pleased
with him, reported: "A few goats were in the possession
of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, so he said: 'O Abu Dharr, take
them to the desert.' I took them to the desert of
Rabadhah, and I would sometimes be in a state of
Janaabah (ritual impurity after sexual intercourse or
ejaculation) and stay for five or six days (without
bathing). I came to the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon, and he said: 'Abu Dharr?' I kept
silent. He said: 'May your mother lose you, Abu Dharr!
Woe to your mother!' He then called a black maid and
she brought me a big pot of water. She concealed me
with a garment and I hid behind a camel and washed.
It was as if I removed a mountain off myself. He (the
Prophet) then said: 'Clean earth is ablution for the
Muslim, even up to ten years. Then when you find
water, wash your skin with it, for that is better".

صىل اهلل عليه- اجتمعت غنيمة عند رسول اهلل
ُ
َ َّ
ُ َ
الربذة
 «يا أبا ذر ابْ ُد فيها» فبَد ْوت إىل: فقال-وسلم
ُ
ْ
َّ والس
ر
،ت
فاكنت تصيبين اجلنابة فأمكث اخلَم َس

ُ
» «أبو ذر: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- فأتيت انليب
ُ َ َ ر
َ َْ َ
ُّ َ َ َ
»الويْل
كلتك أمك أبا ذر ألمك
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وء املسلم ولو
الصعيد
« عين َجبَال فقال
َ
َ
 فإذا وجدت املاء فأ ِم َّس ُه ِج َدل َك فإن،إىل عِّش سنني
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**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith sheds light on one of the aspects of
facilitation that Islamic Shariah brings to people, which
is making Tayammum (dry ablution with clean earth)
when water is not available. Clean dust serves in place
of water, which is used in regular ablution. The exact
number of years mentioned in the Hadith is not
intended per se; rather, it means that Tayammum is
valid so long as water is unavailable, regardless of the
time interval whether it is ten or twenty or thirty or more.
This is also true when water is available but it cannot
be used for religious or medical reasons. Although
purification by Tayammum is weaker, it substitutes
ablution with water as a necessity to perform prayer
before the time of prayer ends. The concession to
make Tayammum expires the moment water becomes
available and one is able to use it. Therefore, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
guided Abu Dharr to go back to the original option –
which is using water– when it is available. One has then
to let water touch his skin; i.e. make water run over his
skin in ablution or Ghusl (bathing from major ritual
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،يبني هذا احلديث معلما من معالم يرس هذه الِّشيعة
.وهو اإلرشاد إىل طهارة اتليمم عند فقد املاء

 أي تراب األرض الطهور وحنوه مما:)(الصعيد الطيب

 سيم به ألن اآلدميني،عال فوق األرض من جنسها
َ .يصعدونها ويمشون عليها
(وضوء املسلم) ويف هذا
،الالكم تشبيه الصعيد الطيب باملاء يف الطهارة

.فأطلق الشارع ىلع اتليمم أنه وضوء لكونه قام مقامه
وهذا اتلخفيف بابلديلة مستمر ما وجد العذر؛

 (وإن لم جيد املاء:وذللك قال عليه الصالة والسالم
عِّش سنني) أو عِّشين أو ثالثني أو أكرث فاملراد
 وكذا إن وجده وهناك،بالعِّش اتلكثري ال اتلحديد

 فهذا يفيد أن اتليمم يقوم مقام.مانع حيس أو رشيع
الوضوء ولو اكنت الطهارة به ضعيفة لكنها طهارة

 ومع ذلك.رضورة ألداء الصالة قبل خروج الوقت

فالرتخص باتليمم منقطع حلظة وجود املاء والقدرة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ىلع استعماهل؛ وذللك أرشد انليب -صىل اهلل عليه impurity). Tayammum expires when one sees water
and is able to use it. The ability to use water is what is
وسلم -أبا ذر بِضورة الرجوع إىل األصل يف الطهارة
intended by the "availability" of water.

-وهو استعمال املاء -فقال عليه -الصالة والسالم:-

(فإذا وجدت املاء فأصبه بِّشتك) أي أوصله إيلها
ْ
وأسله ُعليها يف الطهارة من وضوء أو غسل ،ويف
ِ
رواية الرتمذي" :فإذا وجد املاء فليمسه بِّشته فإن
ذلك خري" فأفاد أن اتليمم ينقضه رؤية املاء إذا قدر

ىلع استعماهل؛ ألن القدرة يه املرادة بالوجود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً

• الصعيد  :وجه األرض ابلارز ،ترابا اكن أو غريه.
• عِّش سنني  :املقصود منه :املبالغة دون حتديد.

• فليمسه بِّشته  :فليجعل املاء يصيب بدنه باتلطهر به ،ملا يأيت من العبادات.
• البِّشة  :ظاهر اجلدل.

• عس  :العس :القدح الكبري.
• ُ
ابد فيها  :أي اخرج إىل ابلادية.

فوائد احلديث:
 .1مِّشوعية اتليمم عند فقد املاء ،وعدم حصوهل.
 .2أن اتليمم طهور ،واكف عن املاء يف رفع األحداث ،مهما طالت املدة عند املاء.
 .3جواز اتليمم ىلع مجيع ما تصاعد ىلع وجه األرض ،من أي نوع من أنواع الرتبة ،وىلع لك ما ىلع األرض من طاهر ،من فرش وبلد وحيطان
وصخور وغريها.

 .4إذا وجد املاء ،بطل اتليمم ،فيجب ىلع املسلم العدول عن اتليمم إىل استعمال املاء ،ملا يستقبل من العبادات اليت من رشطها الطهارة ،وذلك أن
وجود املاء يرفع استصحاب الطهارة اليت اكنت بالرتاب ،كما هو املفهوم من احلديث.
ً
 .5قوهل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-عِّش سنني ،ليس توقيتا نلهاية مدة اتليمم ،وإنما مثال لطول املدة.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط،1
1427ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت .السنن الصغرى للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط ،2مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب1406 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري
للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .مشاكة املصابيح للتربيزي ، ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم،
بريوت1985 ،ه .انلهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،ط 1399ه ،املكتبة العلمية ،بريوت.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته -حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو
عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق ،العظيم آبادي  -دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.

الرقم املوحد)10023( :
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"The five (daily) prayers, Friday prayer to
الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورمضان
the next Friday prayer, and Ramadan to the
ُ َ ِّ
ُ َ
ى
next Ramadan, are expiation of the sins
بينهن إذا اجتنبت
إىل رمضان مكفرات ملا
committed in between them, so long as
الكبائر
major sins are avoided".

 .445احلديث:

**

445. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
اهلل عليه وسلم -قال« :الصلوات اخلمس ،واجلمعة
upon him, said: "The five (daily) prayers, and Friday
ُ َر ٌ
َّ
إىل اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن prayer to the next Friday prayer, and Ramadan to the
next Ramadan, are expiation of the sins committed in
إذا اجتُنبَت الكبائر».
between them, so long as major sins are avoided".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

الصلوات اخلمس تكفر ما بينها من اذلنوب -ويه The five daily prayers expiate the sins committed
between them except the major sins. Similarly, the sins
الصغائر -إال الكبائر فال تكفرها إال اتلوبة ،وكذلك committed between Friday (Jumu‘ah) prayer and the
صالة اجلمعة إىل اليت تليها ،وكذلك صوم رمضان إىل next Friday prayer are expiated apart from major sins,
and the same applies to fasting in Ramadan and fasting
رمضان اذلي بعده.
in the next Ramadan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الصلوات اخلمس  :املفروضة يف ايلوم والليلة.
• اجلمعة  :صالة اجلمعة.

• رمضان  :صوم رمضان.
• مكفرات  :ماحيات.

• الكبائر  :اذلنوب اليت ورد الوعيد بالعقاب الشديد ىلع فعلها؛ اكلزىن ورشب اخلمر.

فوائد احلديث:
 .1أن القيام بهذه الواجبات ىلع خري وجه يكون سببا ألن يغفر اهلل عز وجل بفضله ورمحته ما وقع بينها من اذلنوب الصغرية.
 .2انقسام اذلنوب إىل صغائر وكبائر.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني بِّشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-
ميح ادلين مستو-يلع الِّشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عِّشة - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل
مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل
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دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنِّش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)3591( :
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َْ ُ َُ
َ ْ َ ُ َُ
ُ
اء جبار ،وابلرئ جبارَ ،والمعدين جبار ،ويف
العجم
ِّ َ ْ ُ ُْ
الراك يز اخلمس

 .446احلديث:

There is no compensation for one killed or
wounded by an animal or by falling in a
well or because of working in a mine, and
one fifth is due on the buried treasure.
**

446. Hadith:

ً
َ ْ
ج َم ُ
اء
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :الع
ر َ
بارَ ،و َ
الم ْعد ُن ُج ٌ
ار ،وابلرئ ُج ٌ
ُجبَ ٌ
الراك ِز
بار ،ويف
ِ
ْ ْ
اخلُم ُس».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "There is no compensation for one
killed or wounded by an animal or by falling in a well or
because of working in a mine, and one fifth is due on
the buried treasure".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن حكم ضمان اتللف أو انلقص
احلاصل بفعل ابلهيمة أو بزنول ابلرئ أو املعدن ،حيث

بني -عليه الصالة والسالم -أن ما حصل من تلف
أو نقص بفعل ابلهيمة فال ضمان فيه ىلع أحد،

وكذلك ما حصل من تلف أو نقص بابلرئ يزنل فيه
َْ ُ
المع ِدن يزنل فيه فيهلك؛ ألن
الرجل فيهلك ،أو
ابلهيمة وابلرئ واملعدن ال يمكن إحالة الضمان

عليها ،وال ىلع مالكها إذا لم حيصل منه اعتداء أو
ً
قليال أو ً
تفريط ،ثم ذكر أن من وجد ً
كثريا فعليه
كزنا
َُْ
إخراج مخسه؛ ألنه حصله بال لكف ٍة وال تعب ،وابلايق

Brief Explanation:
**

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reports
what the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said about the liability for damage caused by
an animal or by going down a well or a mine. He
clarified that the damage caused by an animal entails
no compensation. The same applies to the damage
caused by going down a well or a mine and dying
therein. This is because the animal, well, and mine
cannot be held liable for compensation, nor can their
owner be held liable as long as he did not commit any
transgression or negligence. Then he mentioned that
whoever finds a buried treasure from pre-Islamic times
(Rikaaz), be it big or small, then he must give out onefifth (Khumus) of it because he acquired it without any
difficulty or burden, and he keeps the rest for himself.

هل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة اخلارج من األرض
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ
العجماء  :ابلهيمة ،سميت عجماء ألنها ال تتلكم.
•
ُ
ٌ
ٌ
• جبار  :هدر ،واملعىن :جناية ابلهيمة هدر غري مضمون.
َ ْ ُ
المع ِدن  :منبت اجلواهر من ذهب وحنوه.
•
ر َ
• الراك ِز  :املركوز (املغروز) يف األرض وهو دفن اجلاهلية.
• اخل ُ ْم ُس  :أي فيه اخلُمس ،جزء من مخسة أجزاء يرصف مصارف اليفء وابلايق لواجده.

فوائد احلديث:

َ
 .1جناية ابلهيمة ه َد ٌر ؛ ألنها ليست أهال للتضمني ،إال أن يكون حصل من مالكها اعتداء أو تفريط.
ٍّ
َْ
المع ِدن فيما تلف فيه ،إال إذا حصل منه تعد كأن حيفرها يف الطريق أو تفريط.
 .2ال ضمان ىلع صاحب ابلرئ أو
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ً
كثريا.
 .3أنه جيب إخراج اخل ُ ْمس مما وجد من الكنوز ،قليال اكن املوجود ،أو
ر َ
الراك ِز ملك لواجده وال يلزمه تعريفه.
 .4أن
ً
 .5وجوب إخراج مخس الراكز فورا.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نِّش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلملام بِّشح 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 :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4533( :
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Five are the acts of fitrah (natural
disposition): circumcision, shaving the
pubic hair, cutting the mustache, clipping
the nails, and plucking the armpit hair

 وقص، واالستحداد، اخلتان:الفطرة مخس
 ونتف اإلبط، وتقليم األظفار،الشارب

**

447. Hadith:

: احلديث.447

ً
 «ال ِفطرة: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
َّ
َ ْ
َْ
ُ  وتَقل,الشارب
يم
 وق ُّص, واالس ِتحداد,خلتَان
ِ  ا:مخ ٌس
ِ
ِ
َ َ
َُْ
».اإلبِط
ف
ت
ون
,
ار
ظف
ِ
ِ األ

Abu Hurayra, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "Five are the acts of fitrah (natural
disposition): circumcision, shaving the pubic hair,
cutting the mustache, clipping the nails, and plucking
the armpit hair."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Hurayra, may Allah be pleased with him, صىل-  أنه سمع انليب-ريض اهلل عنه- يذكر أبو هريرة
mentioned that he had heard the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, say that five acts are  مخس خصال من دين: يقول-اهلل عليه وسلم
part of the religion of Islam, upon which Allah the ، فمن أىت بها، اذلي فطر اهلل انلاس عليه،اإلسالم
Almighty created people. Whoever acts upon them,
 وهذه.فقد قام خبصال عظام من ادلين احلنيف
indeed fulfills great characteristics of this true religion.
These five acts mentioned in the Hadith are part of the ، من مجلة انلظافة،اخلمس املذكورة يف هذا احلديث
cleanliness routine that Islam has introduced. 1. Cutting  اليت، قطع قُلْفة اذلكر: أوهلا.اليت أىت بها اإلسالم
off the foreskin of the male organ: which, if left, will
cause impurities and dirt to accumulate, leading to يسبب بقاؤها تراكم انلجاسات واألوساخ فتحدث
diseases and wounds. 2. Shaving the pubic hair:  حلق الشعور اليت حول: وثانيها.األمراض واجلروح
whether found in the front or back of the sexual organ,
 ألن بقاءها يف ماكنها، سواء أكان قبال أم دبرا،الفرج
for if left unshaved, it makes it exposed to impurities,
and it may also cause the Shar‘i purification to be  وربما أخلت،جيعلها معرضة للتلوث بانلجاسات
imperfect. 3. Cutting the mustache: which, if left uncut, ، اذلي بقاؤه، قص الشارب: وثاثلها.بالطهارة الِّشعية
will deform one's facial look. It is disliked to drink after
a man with a mustache. Also, growing a mustache is ، ويكره الِّشاب بعد صاحبه،يسبب تشويه اخللقة
considered an act of imitation of the Majoos (Magi). 4. ،تقليم األظافر: ورابعها.وهو من التشبه باملجوس
Clipping the nails: which, if left uncut, will cause dirt to
gather underneath them and get mixed with food,  فتخالط،اليت يسبب بقاؤها جتمع األوساخ فيها
causing diseases. Unclipped nails may undermine  وأيضا ربما منعت كمال. فيحدث املرض،الطعام
perfection of the purification as they cover part of the
 نتف: وخامسها.الطهارة لسرتها بعض الفرض
areas that should be reached by water. 5. Plucking the
. اذلي جيلب بقاؤه الراحئة الكريهة،اإلبط
hair found in the armpits: which, if left, will cause an
offensive odor.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وتأيت الفطرة بمعىن السنة، أي ما جبلوا ىلع حسنه، ما فطر انلاس ىلع حسنه: • الفطرة
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• اخلتان  :قطع جزء خمصوص من ماكن خمصوص يف اذلكر واألنَث ،وصورته :قطع جدلة اذلكر اليت فوق احلشفة حىت تربز ،وقطع رأس جدلة يف
فرج األنَث فوق حمل اإليالج.
• االستحداد  :إزالة شعر العانة باملوىس ،وهو الشعر اخلشن اذلي ينبت حول القبل.
• الشارب  :هو ما ينبت ىلع الشفة العليا ،وقصه حبيث تظهر الشفة.
• تقليم األظافر  :قطع أطرافها اخلارجية عن منابتها يف اللحم.

• نتف اإلبط  :قطع شعره من أصله .واإلبط بكرس اهلمزة وسكون ابلاء باطن املنكب.

فوائد احلديث:
 .1فطرة اهلل -تعاىل -تدعو إىل لك خري ،وتبعد عن لك رش.
ً
حرصا ،فإن مفهوم العدد ليس حبجة ،وقد جاء يف صحيح مسلم :عِّش من الفطرة.
 .2الفطرة مخس ،هذا العدد ليس
 .3مِّشوعية تعاهد هذه األشياء ،وعدم الغفلة عنها.
َ
 .4هذه اخلصال اخلمس الكريمة ،من فطرة اهلل ،اليت حيبها ويأمر بها.وجبل أصحاب األذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها.
 .5ادلين اإلساليم جاء بانلظافة واجلمال والكمال.
 .6هلذه اخلصال فوائد دينية ودنيوية منها :حسني اهليئة وتنظيف ابلدن واالحتياط للطهارة ،وخمالفة شعار الكفار ،وامتثال أمر الشارع.
 .7ما يفعله اآلن بعض الشبان والشابات من تطويل األظافر ،وما يفعله بعض اذلكور من إعفاء الشوارب ،من األمور املمنوعة رشاع ،املستقبحة
َّ
عقال وذوقا ،واإلسالم ال يأمر إال بكل مجيل وال ينىه إال عن لك قبيح ،غري أن اتلقليد األعىم للفرجنة قد قلب احلقائق وحسن القبيح ،ونفر
من احلسن ذوقا وعقال ورشاع.

املصادر واملراجع:

اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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O Allah, have mercy on those who shaved
their heads. They said: And those who
َ  وال ْ ُم َق ِّرص: قالوا،ني
َ اللى ُه ىم ارحم ال ْ ُم َحلِّق
ين يا
ي
shortened their hair, O Messenger of Allah?
ي
ْ
ِّ
َ  امهلل ارحم ال ُم َحلق:رسول اهلل؟ قال
He said: O Allah, have mercy on those who
: قالوا،ني
ي
shaved their heads. They said: And those
َ وال ْ ُم َق ِّرص
who shortened their hair, O Messenger of
 امهلل ارحم:ين يا رسول اهلل؟ قال
ي
َُْ
Allah? He said: O Allah, have mercy on
ِّ
َ
َ ال ْ ُم َحلِّق
:قال
اهلل؟
رسول
يا
ين
رص
ق
م
وال
:قالوا
،
ني
ي
ْ ي
those who shaved their heads. They said:
َ
َ و ال ُمق ِّرص
And those who shortened their hair, O
ين
ي
Messenger of Allah? He said: And those
who shortened their hair.
**

448. Hadith:

: احلديث.448

 عن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن ُعمر
َّ
 «الل ُه َّم ارحم: أنه قال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ ُْ
َ حلرق
َ  وال ْ ُم َق ررص: قالوا.ني
 امهلل:ين يا رسول اهلل؟ قال
ِ الم
ِْ
َ ُْ
َ حلرق
َ  وال ُم َق ررص: قالوا.ني
:ين يا رسول اهلل؟ قال
ِ ارحم الم
ِ
َ ُْ
َ حلرق
َ  وال ْ ُم َق ررص: قالوا.ني
ين يا رسول
ِ امهلل ارحم الم
ِ
َ  وال ْ ُم َق ررص:اهلل؟ قال
.»ين
ِ

`Abdullaah ibn `Umar, may Allah be pleased with both
of them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: 'O Allah, have
mercy on those who shaved their heads.’ They said:
‘And those who shortened their hair, O Messenger of
Allah?’ He said: ‘O Allah, have mercy on those who
shaved their heads.’ They said: ‘And those who
shortened their hair, O Messenger of Allah?’ He said:
‘O Allah, have mercy on those who shaved their heads.’
They said: ‘And those who shortened their hair, O
Messenger of Allah?’ He said: ‘And those who
shortened their hair”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Shaving the head or shortening the hair is one of the
rites of Hajj and `Umrah. Shaving, however, is better
because by shaving one’s head, one shows his deep
humility and obedience to Allah, the Almighty. Hence,
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, invoked Allah's mercy three times on those who
shave their heads. When he was reminded of those
who shorten their hair, he kept on praying for those who
shave their heads. Only in the third or fourth time did he
include those who shorten their hair. This implies that
shaving is preferable for men. It especially applies to
those who are not performing `Umrah with the intention
of waiting for Hajj, so there is little time for the hair to
grow and get shaved in Hajj. In this case, shortening is
better, since it will be shaved later.

 واحللق،احللق واتلقصري من مناسك احلج والعمرة

 واتلذلل هلل،أفضل من اتلقصري؛ ألنه أبلغ يف اتلعبد

-تعاىل-  باستئصال شعر الرأس يف طاعة اهلل،-تعاىل-

 داع-صىل اهلل عليه وسلم- ؛ وذلا فإن انليب
ً
ُّ
ُْ َ ر
 واحلارضون يذكرونه،حل ِقني بالرمحة ثالثا
للم
َ ُْ
ر
َ
 ويف اثلاثلة أو الرابعة،رصين فيعرض عنهم
ِ بالمق
َ ُْ
ر
َ
 مما يدل ىلع أن،رصين معهم يف ادلاعء
ِ أدخل المق
 هذا ما لم يكن يف.احللق يف حق الرجال هو األفضل

 ويضيق الوقت حبيث ال ينبت الشعر،عمرة اتلمتع
 فاتلقصري يف حقه أفضل؛ ألنه سيحلق،حللق احلج

.بعد ذلك

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

معاين املفردات:

• امهلل  :يا اهلل.
ُْ َ ر
حل ِقني  :احلالقني رؤوسهم يف احلج أو العمرة تعبد هلل تعاىل ،واحللق إزالة شعر الرأس لكه باملوىس وحنوه.
• الم

• قالوا  :أي :الصحابة.
• وال ْ ُم َق ررص َ
ين  :أي :أنهم يطلبون منه أن يضيف املقرصين ويلحقهم باملحلقني ،واتلقصري :قص أطراف شعر الرأس من مجيع نواحيه.
ِ

فوائد احلديث:

ً
تشجيعا هل.
 .1كمال نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته بأمته ،حيث داع ملن قام بالعبادة
 .2مِّشوعية ادلاعء ملن قام بالعبادة.

ً

 .3فضل احللق ىلع اتلقصري يف حق الرجال ،وهو جممع عليه ،وهذا ما لم يكن يف عمر ٍة متمتعا بها إىل احلج ،ويضيق الوقت ،حبيث ال ينبت قبل
حلق احلج ،فحينئذ يكون اتلقصري أوىل.

 .4اذلي يفهم من احللق يف هذا احلديث ،هو أخذ مجيع شعر الرأس ،وهو الصحيح اذلي يدل عليه الكتاب والسنة من قول انليب صىل اهلل عليه
وسلم وفعله.

 .5استدل بتفضيل احللق ىلع اتلقصري ،بأنهما نساكن من مناسك احلج ،وليسا الستباحة املحظور فقط وإال ملا فضل أحدهما ىلع اآلخر.
َْ
 .6بانلظر للمراد باحللق وأنه استئصال شعر الرأس بأي يشء ،واتلقصري وأنه األخذ من أطرافه بقدر أن ُملة؛ فاحللق باملكينة يعد تقصريا ولو اكن
ىلع الصفر.
ً

 .7حرص الصحابة ىلع شمول الرمحة لألمة.

 .8جواز مراجعة الكبري والعالم بما فيه اخلري.
ُ
ُ .9حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .10مِّشوعية احللق أو اتلقصري ،وهو واجب للحج والعمرة.
ً
 .11املِّشوع هو االكتفاء باحللق أو اتلقصري ،ال اإلتيان بهما مجيعا.

ً
ً
 .12ظهر يف هذا الزمن أناس يأيت أحدهم بعمرة من اتلنعيم وحيلق شيئا من رأسه ،ثم يأيت بعمرة أخرى وحيلق شيئا من رأسه وهكذا ،قد يكون
ً
أنه حيلق الرأس يف أربع عمر ،وهذا جهل وخمالفة للِّشع لم يعهد أن أحدا من املسلمني السابقني صنعه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم،
أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)7185( :
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َ َ
َ
ُ َ
ُى
َ َ َ ُ
 وبيمعافات يك،الله ىم إين أعوذ ب ي يرضاك من سخ يطك
ُ
ُ
َ َ ُ ُ
ً َ  ال أ ْح يِص ث،وأعوذ بك م ْينك
ناء
،من عقوبتيك
َي
َ َْْ
عليك أنت كما أثنيت ىلع نفسك

O Allah! I seek refuge in Your pleasure
from Your wrath and in Your pardon from
Your punishment, and I seek refuge in You
from You. I am not capable of enumerating
praise of You. You are as You have praised
Yourself
**

449. Hadith:

: احلديث.449

ُ ْ َ ْ
-  اف َتقدت انليب: قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ َ َفت، ذات يللة-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ح َّس ْس
 فإذا هو،ت
َ َ ْ ُ
ْ
 ال هلإ،وحبَم ِد َك
ِ  «سبحانك: يقول-أو ساجد- راكع
ْ َ َ
، ف َوق َعت يَ ِدي ىلع بَطن قدميه:إال أنت» ويف رواية
َّ
ََ ُ َْ
 «الل ُه َّم: وهو يقول،ان
ِ وهو َيف املسجد وهما منصوبت
َ َ
َ َ
َ
ُ
وب ُم َعافاتِك من
ِ ،إين أعوذ ِب ِرضاك من سخ ُ ِطك
َ َ ُُ
ُ ،ك
ً َ ال أ ْح ِِص ث،وأعوذ بك ِمنْك
ناء عليك أنت
عقوب ِت
ِ
ََْ
ْ
َ
».كما أثنيت ىلع نفسك

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: “One
night I did not find the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him. As I groped in search of him, I
found him bowing – or prostrating – and saying:
‘Subhaanaka wa bihamdika, la ilaha illa ant (Glory and
praise be to You. There is no deity worthy of worship
but You).’” In another narration: “My hand fell over his
feet while he was in prostration, with his feet erect. He
was supplicating: ‘Allahumma inni a`oodhu biridaaka
min sakhatik, wa bimu`aafatika min `uqoobatik, wa
a`oodhu bika mink, la uhsi thanaa'an `alayk, anta kama
athnayta `ala nafsik (O Allah! I seek refuge in Your
pleasure from Your wrath and in Your pardon from Your
punishment, and I seek refuge in You from You. I am
not capable of enumerating praise of You. You are as
You have praised Yourself).’”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith, `A'ishah, may Allah be pleased with her,
relates that one night she missed the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and did not
find him in his bed. So, she went in search for him,
thinking he might have gone to one of his other wives.
But, she found him in a state of bowing or prostration,
saying: “Subhaanaka wa bihamdika, la ilaha illa ant”,
meaning: I declare You free from anything that does not
befit You, and I praise You for all of Your actions. You
are worthy of absolute praise and exaltation. There is
no deity worthy of worship but You. As reported in
another narration, while she was searching for him, her
hand fell over the soles of his feet, as there was no light
that would enable her to see him. So, she was simply
groping about with her hand until it fell upon him while
he was prostrating. When she found him, she heard him
saying: “Allahumma inni a`oodhu biridaaka min
sakhatik”, meaning: I seek refuge in Your pleasure from
Your wrath. This is because the remedy of everything
is its opposite and wrath is the opposite of pleasure.
“Wa bimu`aafatika min `uqoobatik”, meaning: and I
seek refuge in Your pardon from Your punishment. “Wa
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 أنها-ريض اهلل عنها- يف هذا احلديث خترب اعئشة

 فلم، ذات يللة-صىل اهلل عليه وسلم- افتقدت انليب
- جتده ىلع فراشه؛ فذهبت تبحث عنه واكنت تظن

 ثم، أنه قد ذهب إىل بعض نسائه-ريض اهلل عنها

، وهو راكع أو ساجد-صىل اهلل عليه وسلم- وجدته
َ  ُسبْ َحانَك:يقول
 أنزهك: أي. ال هلإ إال أنت،وحب ْم ِد َك
ِ
، وأمحدك ىلع مجيع أفعالك،عن لك ما ال يليق بك
 ويف. ال هلإ إال أنت،فأنت أهل اثلناء واحلمد املطلق
 أنها عندما اكنت تبحث عنه وقعت يَدها ىلع:رواية

بَطن قدميه؛ ألنه ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه
َ
 وإنما اكنت تتَلمس بيدها، -صىل اهلل عليه وسلم-  فلما وجدته، وهو ساجد،حىت وقعت يدها عليه
َ
َّ
 "الل ُه َّم إين أ ُعوذ بِ ِر َضاك: سمعته يقول-ريض اهلل عنها
َ
 واليشء، أتلجئ إىل هذه من هذه:من َسخ ِطك" أي
َ َ
 فيستعيذ،فالسخط ضده الرضا
،إنما يُداوى بضده

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ َ
َ
برضا اهلل -تعاىل -من َسخطه" .وبِ ُم َعافاتِك من
ُُ َ َ
ك" وأستعيذ بعفوك ،من ُع ُقوبتكُ .
"وأعوذ ِبك
عقوب ِت
ْ
ِمنك" أي استعيذ باهلل ِمن اهلل -عز وجل -وذلك؛
ألنه ال َمنْ َىج وال َملْ َ
جأ من اهلل إال إيله ،ال أحد
ُ ْ
ينجيك من عذاب اهلل إال اهلل -عز وجل" .-ال أح ِِص
ثَ ً
ناء عليك" أي ال أستطيع أن أثين عليك بما
تستحقه مهما بَالَغت يف اثلناء عليك ،بل أنا قَ ٌ
ارص
عن أن يبلغ ثنايئ قَ ْدر استحقاقك" .أنت كما أَثْنَيْ َ
ت

a`oodhu bika mink”, meaning: I seek refuge in Allah
from Allah, because no one can ever provide refuge
from Allah, the Almighty, and salvation from His
punishment but the Almighty Lord Himself. “La uhsi
thanaa'an `alayk", meaning: I cannot praise You as You
deserve, no matter how much I try. My praise of You
will always be far less than the praise due to You. “Anta
kama athnayta `ala nafsik”, meaning: since I, and
everyone else, cannot praise You duly, I render to You
the praise You have attributed to Yourself.

ىلع نفسك" يعين أثين عليك ثناء كما أثنيت ىلع
نفسك ال يمكن ألحد أن حيِص ثناء ىلع اهلل كما

أثىن اهلل ىلع نفسه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• افتقدت انليب  :لم أجده.

• حتسست  :طلبته وحبثت عنه.
• سخطك  :غضبك وانتقامك.
• بمعافاتك  :عفوك.

• أعوذ بك منك  :اتلجئ برمحتك من عذابك ،فال جيري من عذابك إال أنت ،إذ ال يملك أحد معك شيئا.
• ال أحِص  :ال أطيق أن أحرص أو أعد أوصافك احلسنة اجلميلة ،وأفضالك الكثرية.
ً
• ثناء عليك ً :
ذكرا مجيال.
• يف املسجد  :أي :يف السجود.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ذكر اهلل -تعاىل -يف السجود بهذه األذاكر؛ اليت مجعت بني صفة اتلزنيه ،واتلقديس هلل تعاىل ما هو أهل هل.
ُْ
 .2مهما بالغ اإلنسان يف تقديس اهلل تعاىل واثلناء عليه  ،فإنه ال يبلغ مدى عظمة اهلل تعاىل ،وما أث ِىن به هو ىلع نفسه سبحانه وتعاىل يف كثري من
آيات كتابه العزيز.

 .3جواز قيام الليل دون إيقاظ األهل ،سواء اكن لعذر أو لغريه ،وإن اكن األكمل حثهم ىلع ذلك.

 .4أن مس املرأة للرجل والعكس ال ينقض الوضوء.

 .5استحباب نصب القدمني حال السجود.
َ
 .6ضم القدمني عند السجود؛ لقوهلا " :فوقعت ي ِدي ىلع بطن قدميه" وال يمكن أن تقع يدها ىلع بطن قدميه مع تباعدهما.

 .7جواز صالة اتلطوع يف املسجد يف بعض األحيان.

 .8استحباب اثلناء ىلع اهلل بصفاته وداعئه بأسمائه اثلابتة يف الكتاب والسنة.

 .9فيه تعظيم اخلالق يف الركوع والسجود.
َ
َ
 .10غ ْرية اعئشة -ريض اهلل عنها-؛ ألنها ملا افتقدت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الفراش ،خشيت أن يكون عند بعض زوجاته فقامت
تبحث عنه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
"فتَ َ
ح َّس ْس ُ
ت".
 .11جواز الصالة يف الظلمة؛ لقوهلا:
 .12إثبات صفة الرضا والسخط هلل تعاىل.

 .13جواز االستعاذة بصفات اهلل ،كما جيوز االستعاذة بذاته سبحانه وتعاىل.

 .14فيه االعرتاف باتلقصري يف حقوق اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط،1
حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ه .طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن قيم اجلوزية ،ط ،2دار السلفية ،القاهرة ،مرص1394 ،ه.

الرقم املوحد)3566( :
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Allahumma ij`al fi qalbi noora, wa fi basari
noora, wa fi sam`i noora, wa`an yameeni
noora, wa`an yasaari noora, wa fawqi
noora, wa tahti noora, wa 'amaami noora,
wa khalfi noora, waj`al li noora (O Allah!
place light in my heart, light in my sight,
light in my hearing, light on my right, light
on my left, light above me, light below me,
light in front of me, light behind me, make
light for me).

 ويف، ويف برصي نورا،امهلل اجعل يف قليب نورا

، وعن يساري نورا، وعن يميين نورا،سميع نورا

، وخليف نورا، وأماِم نورا، وحتيت نورا،وفويق نورا
.واجعل يل نورا

**

450. Hadith:

: احلديث.450

ُّ  ب: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ت عند
ِ
 فأىت-صىل اهلل عليه وسلم-  فقام انليب،ميمونة
َ
َ
 فأىت، ثم قام، ثم نام، فغسل وجهه ويديه،حاجتَه
َ
 ثم توضأ وضوءا بني وضوءين،ال ِق ْر َبة فأطلق ِشنَاق َها
ْ ُ
ُ ْ فقمت َفتَ َم َّطي، فصىل،رث وقد أبلغ
ْ ك
ت؛ كراهية
ِ لم ي
َّ َ
 فقمت، فقام يصَل، فتوضأت،أن يرى أين كنت أت ِقي ِه
َّ َ َفتَت،ارين عن يمينه
َ َََ ُُ
امت
ِ  فأخذ بِأذ ِين فأد،عن يساره
 ثم اضطجع فنام حىت،صالته ثالث عِّشة ركعة
َّ
ََ
ََ َ ََ
 فصىل، فآذن ُه بالل بالصالة، واكن إذا نام نفخ،نفخ

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with them, reported:
"I stayed overnight in the house of my aunt
Maymoonah, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, got up in the night and went to
answer the call of nature, then he washed his face and
hands, then he slept. Then he got up again and opened
the water skin, then he performed ablution from a
hanging water skin, not using much water, yet he
washed all the parts properly and then offered the
prayer. I got up and straightened my back in order that
the Prophet might not feel that I was watching him, and
then I performed the ablution, and when he got up to
offer the prayer, I stood on his left. He caught hold of
my ear and brought me over to his right side. He offered  «امهلل اجعل يف قليب: واكن يقول يف داعئه،ولم يتوضأ
thirteen Rak`ah (units) in all and then laid down and  وعن يميين، ويف سميع نورا، ويف بَرصي نورا،نورا
slept till he started snoring as he used to do when he
َْ
slept. In the meantime Bilaal informed the Prophet of ، وحتيت نورا، وفو ِيق نورا، وعن يساري نورا،نورا
the approaching time for the (Fajr) prayer, and the
.» واجعل يل نورا، وخليف نورا،وأمايم نورا
Prophet offered the prayer without performing new
ablution. He used to say in his invocation, 'Allaahumma
ij`al fi qalbi noora, wa fi basari noora, wa fi sam`i noora,
wa`an yameeni noora, wa`an yasaari noora, wa fawqi
noora, wa tahti noora, wa 'amaami noora, wa khalfi
noora, waj`al li noora (O Allah! place light in my heart,
light in my sight, light in my hearing, light on my right,
light on my left, light above me, light below me, light in
front of me, light behind me, make light for me)"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with them, informs
us in this Hadith that he spent the night in the house of
his aunt Maymoonah, may Allah be pleased with her,
who is the wife of the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him. During the night, the Prophet
relieved himself, then he washed his face and hands to
get refreshed and clean oneself, and slept again. Then
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 يف هذا احلديث-ريض اهلل عنهما- ُيرب ابن عباس
صىل اهلل عليه- أنه نام عند خاتله ميمونة زوج انليب
َ
 قىض رسول:حاجتَه" أي
 "فأىت-ريض عنها- و-وسلم

 ما حيتاج إيله من ابلول-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل

 ثم نام" بعد أن قىض، "فغسل وجهه ويديه،والغائط

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
he woke up, went to the water skin, and loosened the
straps that tie its mouth and keep the water inside it.
Then he made ablution for prayer moderately without
neglecting any parts of ablution or excessively washing
them. This means he washed the parts of ablution less
than three times each, showing that this is permissible
although the Sunnah is to wash them thrice. The
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
did what is required only in his ablution by making sure
that every part of ablution was washed properly. Then
he performed the night prayer. Ibn `Abbaas, may Allah
be pleased with them, said that he was watching the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
in what he was doing, but he stretched his body to give
the impression that he was asleep and not watching
what the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, was doing. Ibn `Abbaas, may Allah be
pleased with them, pretended he was asleep, because
people, when they are alone, could perhaps do things
that they do not like others to see. Another reason is
that Ibn `Abbass was afraid that the Prophet might
leave off some of his actions due to the former's
observation. It was the habit of the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, that sometimes he
would abandon or leave off an action lest it becomes
obligatory upon his Ummah. Therefore, Ibn `Abbaas
wanted to conceal himself so that he could learn every
specific detail about the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, from the time he wakes up
at night until the call for Fajr prayer is made. This shows
Ibn `Abbaas’ eagerness to acquire knowledge. Then he
said: "I made ablution”, or according to another
narration: "I made ablution similar to the way the
Prophet did", or according to the narration of AlBukhari: "I stood up and did exactly what the Prophet
did." “When Ibn `Abbaas saw the the Prophet,may
Allah’s peace and blessings be upon him, stood up and
prayed, he made ablution and joined the Prophet in
prayer, but he stood on the Prophet's left side." The
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
grabbed Ibn `Abbaas by his ear and turned him from
the left side to the right side. In another narration, Ibn
`Abbaas said: "The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, placed his right hand on my
head, then grabbed my right ear and twisted it by his
hand." The Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, placed his hand on his head first, so that
he would be able to hold his ear, or that because the
hand fell on him only, or to allow the blessings of his
hands to descend upon his head so that Ibn `Abbaas
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 غسل وجهه-صىل اهلل عليه وسلم- حاجته
 فأىت ال ِق ْر َبة، "ثم قام، ويديه للتنظيف،للتنشيط
َ َ َ ْ
صىل اهلل-  بعد أن استيقظ انليب:فأطلق ِشناق َها" يعين
َّ َ
فحل اخليط اذلي
، من نومه قصد ال ِق ْر َبة-عليه وسلم
َ
َُ
ََْ
،السقا؛ حلفظ ما بداخله من ماء وحنوه
ِ يشد به فوهة
ُ وءا بَ ْني
ُ "ثم توضأ" وضوئه للصالة
َ وض
ً "وض
وءيْ ِن" توضأ
 وهلذا، فاكن بني األمرين،من غري إخالل وال ُمبَالغة
ْ ُ
ْ ك
، اكتىف بأقل من ثالث مرات:رث" أي
ِ  "لم ي:قال
ََ َ
ُّ
: "وقد أبْلغ" يعين،والسنة ثالث مرات
وهذا جائز

،أسبع الوضوء بأن أوصله إىل ما جيب إيصاهل إيله
َّ
َ
ُ "ف ُق ْم
ت
، "فصىل" صالة الليل،وهذا القدر الواجب
ُ َْفتَ َم َّطي
 أنه-ريض اهلل عنهما-  يقول ابن عباس،"ت
 ثم، يف أفعاهل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن يرقب انليب
 حىت ال يشعر،إنه تمدد وأظهر خالف ما هو عليه

 بأنه اكن يرقبه؛ وهلذا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َّ َ
 أرصده: يعين،" "كراهية أن يرى أين كنت أت ِقي ِه:قال
ريض اهلل-  فهذا سبب تمدد ابن عباس.وأرقب أفعاهل

 وتصنعه باتلمدد؛ وإنما فعل ذلك؛ ألن-عنهما
َ
الغالب أن اإلنسان إذا خال يف بيته قد يأيت بأفعال ال
 أو ألنه خيش أن يرتك،حيب أن يَطلع عليها أحد
 بسبب مراقبته؛-صىل اهلل عليه وسلم- بعض عمله
 أنه اكن-صىل اهلل عليه وسلم- ملا َجرى من اعدته
َّ يرتك بعض العمل؛ َخشية أن يفرض ىلع
 فأراد.أمته
صىل- أن يتخىف بفعله ذلك؛ ألجل أن يأخذ من انليب

 لك دقائق أموره من حني أن-اهلل عليه وسلم
َّ يستيقظ إىل أن يأتيه
 وهذا من،ادلايع لصالة الفجر

 ىلع حتصيل العلم من-ريض اهلل عنهما- حرصه
َّ
ً  "فتوضأت: ويف رواية،""فتوضأت
حنوا مما
: قال.أصله
"فقمت فصنعت مثل ما: توضأ" ويف رواية يف ابلخاري
ُ  "فقام يصَل َف ُق ْم،"صنع
 أن ابن:ت عن يساره" يعين
 دخل يف-صىل اهلل عليه وسلم- عباس ملا رأى انليب

 إال-صىل اهلل عليه وسلم- صالته توضأ وحلق بانليب

 "فأخذ،-صىل اهلل عليه وسلم- أنه قام عن يسار انليب
ُُ
 أخذ-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:بِأذ ِين" يعين
: ويف رواية،بأذنه ثم أداره من جهة اليسار إىل ايلمني

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
could understand all of the Prophet’s actions during that
session and elsewhere. The Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, twisted the ear to
either remind him that he was doing something against
the Sunnah, draw his attention more to maintain these
actions, remove any drowsiness left in his eyes, move
him from the left to the right side, comfort him during
the darkness of the night (as mentioned in the narration
of Al-Bukhari), wake him up, or show affection towards
him as Ibn `Abbaas’ conditions and young age would
require it. The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, moved Ibn `Abbaas from the left
side to the right side, which is the proper position of the
Muslim who is praying alone with the Imam. The
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
prayed that night thirteen Rakaat, including the Witr,
making Salam between every two Rak`aat as
mentioned in the narration of Al-Bukhari. Another
narration in Al-Bukhari and Muslim reads: "Then he
prayed two Rak`aat, then two more, then two more,
then two more, then two more, then two more, then he
prayed Witr." As he prayed two Rak`aat six times with
one Rak`ah Witr separately, the total number of
Rak`aat performed that night would be thirteen. Then
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, laid down and slept until he started breathing
aloud, and this was a sleeping habit for him. Bilaal,
later, informed him that time for Fajr prayer was due.
He performed the voluntary prayer for Fajr first, then
went to the mosque and prayed Fajr in congregation.
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, prayed with the previous ablution and did not make
a new ablution. This is considered one of the specific
rulings that are unique for the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, that is his sleeping
does not nullify his ablution. This is because his eyes
sleep, but his heart doesn’t sleep. Unlike the rest of
people, if something occurred to nullify the Prophet's
ablution, he would feel it. For this reason, `Aa'ishah,
may Allah be pleased with her, once said to him: "Will
you sleep before you pray Witr?" He replied: "O
`Aa'ishah, my eyes sleep but my heart does not sleep."
Some of the supplications that the Prophet made on
that night were: Allahumma ij`al fi qalbi noora, wa fi
basari noora, wa fi sam`i noora, wa`an yameeni noora,
wa`an yasaari noora, wa fawqi noora, wa tahti noora,
wa 'amaami noora, wa khalfi noora, waj`al li noora (O
Allah! place light in my heart, light in my sight, light in
my hearing, light on my right, light on my left, light
above me, light below me, light in front of me, light
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 يده ايلُمىن-صىل اهلل عليه وسلم- "فوضع رسول اهلل
ُ َْ
 وأخذ بأذين ايلُمىن يف ِتلها بيده "ووضع يده،ىلع رأيس

 أو ألنها لم تقع إال،أوال؛ يلتمكن من مسك األذن
عليه-  أو يلزنل بركتها به يليع مجيع أفعاهل،عليه

: "وفتلها" إما: قال، يف ذلك املجلس وغريه-السالم
يلنبهه ىلع خمالفة السنة أو لزيداد تيقظه حلفظ تلك

 أو إلدارته من، أو لزييل ما عنده من انلعاس،األفعال

 أو تلأنيسه؛ لكون ذلك يف ظلمة،اليسار إىل ايلمني
الليل كما رصح بذلك ابن عباس يف رواية ابلخاري؛

أو إليقاظه أو إلظهار حمبته؛ ألن حاهل اكنت تقتيض
َ  "فَأَ َد.ذلك؛ لصغر سنه
 أداره عن:ار ِين عن يمينه" أي
 ويه موقف املأموم،جانب يساره إىل جانب يمينه
َ
َّ "فتَ َت
:امت صالته" فرسها بقوهل
.الواحد من اإلمام
صىل اهلل عليه-  أن انليب:"ثالث عِّشة ركعة" أي

 صىل تلك الليلة ثالث عِّشة ركعة مع ركعة-وسلم

 كما يف رواية، يفصل بني لك ركعتني بسالم،الوتر
 ويف رواية عند،" "يسلم من لك ركعتني:ابلخاري

 "ثم صىل ركعتني ثم ركعتني ثم:ابلخاري ومسلم

" ثم أوتر،ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني
 بركعة واحدة مفصولة عن الركعتني؛ ألنه إذا:أي

صىل ركعتني ركعتني ست مرات مع الفصل بني لك
ركعتني صارت اجلملة اثنيت عِّشة ركعة غري ركعة

-صىل اهلل عليه وسلم-  واكنت مجيع صالته،الوتر

. فلم يبق الوتر إال ركعة واحدة،ثالث عِّشة ركعة
ََ
"ثم اضطجع فنام حىت نفخ" أي اكن يتنفس بصوت
ََ َ ََ
َّ حىت يسمع منه صوت
 فآذن ُه، "واكن إذا نام نفخ،انلفخ
َّ
ُّ بالل بالصالة" أعلمه بصالة
 "فصىل" سنة،الصبح
ً
 ثم خرج إىل املسجد فصىل الصبح،الفجر أوال
، "ولم يتوضأ" بل اكتىف بالوضوء السابق،باجلماعة

 أن نومه-صىل اهلل عليه وسلم- وهذا من خصائصه

،ال ينقض الوضوء؛ ألن عينيه تنامان وال ينام قلبه

،فلو خرج حدث ألحس به خبالف غريه من انلاس

 "أتنام قبل أن-ريض اهلل عنها- وهلذا ملا قالت اعئشة
.) (يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قليب:توتر؟ قال

 من مجلة داعئه تلك الليلة:"واكن يقول يف داعئه" أي

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
هذا ادلاعء" :امهلل اجعل يف قليب نورا ،ويف بَرصي

نورا ،ويف سميع نورا ،وعن يميين نورا ،وعن يساري
َ
نورا ،وف ْو ِيق نورا ،وحتيت نورا ،وأمايم نورا ،وخليف
نورا ،واجعل يل نورا" ،وسأل انلور يف أعضائه وجهاته،
واملراد به بيان احلق وضياؤه واهلداية إيله ،فسأل انلور

behind me, make light for me). He asked that light be
engulfing his organs and all his sides, which is
translated into clarification and illumination of the truth
and guidance to it. Therefore, he asked for light in all
parts of his body as well as his behaviors, life changes,
situations, and entirety from the six directions so that
he will never be misguided in any way.

يف مجيع أعضائه وجسمه وترصفاته وتقلباته وحاالته
ومجلته يف جهاته الست حىت ال يزيغ يشء منها عنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• ال ِق ْر َبة ِ :و َاعء من جدل ،يوضع فيه املاء وحنوه من السؤال.
َ ُّ َ
َ
ر
َ
• ِشنَاق َها  :الشنَاق :خيْط يُشد به ف ُم ال ِقربة.
َّ َ ر ْ َّ ُّ
• َت َم َّطيْ ُ
اتل َمدد.
ت  :اتلمطي:
• أَتَّقيه  :أيْ :
أر ُصده وأراعيه.
ِ ِ
َ
َّ
• فتَتَامت  :تكاملت.
• َن َفخ َّ :
انلفخ :هو إرسال اهلواء من الفم ،واملراد هنا ما ُيرج من انلائم حني استغراقه يف نومه.
ََُ
• فآذنه بالصالة  :أعلمه بالصالة.
َّ
• الل ُه َّم  :يا اهلل.

فوائد احلديث:

 .1جواز أن يبيت َّ
الرجل عند خاتله أو عمته أو غريهما من املحارم ،وإن اكنت ذات زوج ،إذا ُعلم من ذلك رىض صاحب ابليت.
 .2أنه -صىل اهلل عليه وسلم -بَِّش ،يأكل ويِّشب ويتغوط وينام وينفخ يف نومه ،فدل ذلك ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ليس هل يشء من
َْ
َ
خصائص األلوهية أو الربوبية ،وقد قال عن َن ْفسه -صىل اهلل عليه وسلم( :-إنما إنا ٌ
بِّش مثلكم أنىس كما تن َسون).
 .3استحباب وضوء اإلنسان نلفسه بغري استعانة؛ لقوهل" :فأطلق ِشنَان ال ِق ْر َبة ثم توضأ" ،واالستعانة جائزة؛ ألحاديث أخرى.
 .4أن غسل أعضاء الوضوء أقل من ثالث مرات جمزئ ،لكن بِّشط اإلسباغُّ ،
والسنة ثالث غسالت.

 .5ما اكن عليه ابن عباس -ريض اهلل عنهما -من احلرص ىلع اخلري وتعلم العلم ،واالقتداء به -صىل اهلل عليه وسلم -واالقتباس منه ،وحفظ
أفعاهل وأقواهل من صغره.

 .6أن نية اإلمامة ليست رشطا من أول الصالة؛ ألن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -دخل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن رشع -عليه
الصالة والسالم -يف صالته.
 .7أن موقف الواحد من اإلمام يكون عن يمني اإلمام ال عن يساره وال من خلفه.
 .8أن موقف املأموم الواحد من اإلمام يكون مساويا لإلمام؛ ألنه لم يَذكر تقدم ابن عباس عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال تأخره عنه.
 .9حتويل اإلمام للمأموم إذا وقف عن يساره.

 .10أن احلركة اليسرية يف الصالة ال تبطلها؛ يؤخذ هذا من إدارته -صىل اهلل عليه وسلم -البن عباس ،وانتقال ابن عباس -ريض اهلل عنهما -من
اجلانب األيمن إىل اجلانب األيرس.

 .11أن صالة الصيب صحيحة ،وأن موقفه من اإلمام اكبلالغ.

 .12أن صالة اجلماعة يف انلوافل جائزة ،لكن ال ىلع سبيل ادلوام.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .13أن تهجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل ثالث عِّشة ركعة.
ر
ر
 .14أن األفضل يف صالة الوتر وغريها من انلوافل أن يسلم من لك ركعتني؛ لقول ابن عباس -ريض اهلل عنهما -كما يف الرواية األخرى( :يسلم من
لك ركعتني).
 .15فيه أن األفضل أن ُيتم وتره بركعة مفصولة ،فيصَل ركعتني ركعتني ...ثم يوتر بركعة ،كما يف الرواية األخرى عن ابن عباس -ريض اهلل عنه-
.

 .16اختصاص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ببعض األحاكم دون سائر األمة ،ومن ذلك عدم انتقاض الوضوء بانلوم.
َ
ُّ
 .17االستكثار من فضل اهلل -عز وجل-؛ فإن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مع ما َجبَله اهلل -عز وجل -عليه من انلور اذلي فضل فيه
األولني واآلخرين لم يقنعه ذلك حىت سأل ربه املزيد منه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية
1392ه .إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.
رشح الزرقاين ىلع موطأ مالك ،حممد بن عبد ابلايق بن يوسف الزرقاين ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية ،الطبعة :األوىل
1424ه2003 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1422 ،ه،
2002م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية،
بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.

الرقم املوحد)11300( :
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O Allah, forgive those of us who are living
and those of us who are dead, those of us
who are young and those who are old, those
of us who are males and those who are
females, and those of us who are present
and those who are absent. O Allah, whoever
of us You give life, let him live upon Islam,
and whoever of us You take in death, let
him die in a state of faith. O Allah, deprive
us not of his reward, and subject us not to
temptation after his death.

، وصغرينا وكبرينا،امهلل اغفر حلينا وميتنا
 امهلل من، وشاهدنا واغئبنا،وذكرنا وأنثانا

 ومن توفيته منا،أحييته منا فأحيه ىلع اإلسَلم
 وال، امهلل ال حترمنا أجره،فتوفه ىلع اإليمان
تفتنا بعده

**

451. Hadith:

: احلديث.451

َ
عن أيب هريرة وأيب قتادة َوأيب إبراهيم األشهَل عن
ٌّ وأبوه َص َح- أبيه
ر
- انليب
 عن-ريض اهلل عنهم- -ايب
َ َ أنه صىل ىلع جن-صىل اهلل عليه وسلم
: فقال،از ٍة
ِ
َ
َ «امهلل اغفر حلَيرنَا
 وذكرنا، وصغرينا وكبرينا،وميرتِنَا
ِ
ُ
َ َ
َ
ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ
 امهلل من أحييته ِمنا فأح ِي ِه، وشا ِه ِدنا واغئِ ِبنا،وأنثانا
َّ َ ر
َّ َ َ
،اإليمان
وم ْن ت َوفيْتَ ُه ِمنا فتَ َوف ِه ىلع
، ِىلع اإلسالم
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ َْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
.» وال تف ِتنا بعد ُه،امهلل ال حت ِرمنا أج َر ُه

Abu Hurayrah, Abu Qataadah, and Abu Ibrahim al-Ashhali from his father (who was a companion), may Allah
be pleased with them, all reported that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, once
offered the funeral prayer over a deceased person and
made said the following: "O Allah, forgive those of us
who are living and those of us who are dead, those of
us who are young and those who are old, those of us
who are males and those who are females, and those
of us who are present and those who are absent. O
Allah, whoever of us You give life, let him live upon
Islam, and whoever of us You take in death, let him die
in a state of faith. O Allah, deprive us not of his reward,
and subject us not to temptation after his death".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Whenever the Messenger of Allah, may Allah's peace اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل ىلع جنازة
and blessings be upon him, offered the funeral prayer
over a deceased person, he would say what means: "O  امهلل اغفر جلميع أحيائنا وأمواتنا معِّش:قال ما معناه
Allah, forgive all of the Muslims, the living and the dead,  وحارضنا، وذكرنا وأنثانا، وصغرينا وكبرينا،املسلمني
the young and the ole, the males and the females, the
 امهلل من أحييته منا فأحيه ىلع اتلمسك،واغئبنا
present and the absent. O Allah, whoever of us You
give life, let him live while holding firmly to the teachings  ومن قبضت روحه فاقبضها ىلع، بِّشائع االسالم
of Islam, and whoever of us You take his soul in death,  وال تضلنا،اإليمان امهلل ال حترمنا أجر املصيبة فيه
let him die in a state of faith. O Allah, do not deprive us
.بعده
of the reward of bearing the calamity of his death, and
do not let us go astray after his death."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت:اتلصنيف
248 /37(  رواه أمحد: وحديث أيب قتادة.)8809 رقم406 /14(  وأمحد،)1498 رقم480 /1(  رواه ابن ماجه: حديث أيب هريرة:راوي احلديث
.)17545 رقم87 /29(  رواه أمحد: وحديث األشهَل.)22554رقم
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس-ريض اهلل عنه-  أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري-ريض اهلل عنه-  األشهَل:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• حلينا وميتنا  :أي  :جلميع أحيائنا وأمواتنا معِّش املسلمني.
• وشاهدنا  :وحارضنا.

• فأحيه ىلع اإلسالم  :أي  :االستسالم واالنقياد لألوامر وانلوايه.
• ومن توفيته  :أي  :قبضت روحه.

• ال حترمنا أجره  :أي  :ال تمنعنا ثواب الصرب ىلع املصيبة.
• وال تفتنا بعده  :ال تضلنا بعد موته.

فوائد احلديث:
 .1جواز ادلاعء لعامة املسلمني يف الصالة ىلع امليت.
ُّ
 .2اخلري لكه أن يموت املرء ىلع اإليمان ،وأن حيىي ىلع اإلسالم.
 .3املبالغة يف ادلاعء بما يشمل األحياء واألموات.
 .4استحباب داعء العبد أن يصلح اهلل ظاهره وباطنه ،وأن يميته ىلع خري حال.
 .5اتلحذير من أمن املرء ىلع نفسه من عدم االنقالب مما هو فيه من اخلري بل عليه أن يسأل اهلل اثلبات دوما ىلع اإليمان.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي  -حممد بن
عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عِّش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن
الصدييق ,دار الكتاب العريب .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف  :املال ىلع القاري .املصدر  :موقع املشاكة اإلسالمية بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنِّش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .تطريز
رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه

الرقم املوحد)5021( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
'O Allah, so-and-so the son of so-and-so is
under Your protection and mercy. So,
protect him from the trial of the grave and
the torture of hellfire. You are worthy of
fulfilling promises and worthy of praise. O
Allah, forgive him and have mercy upon
him, as You are The Most Forgiving and
The Most Merciful

،امهلل إن فَلن ابن فَلن يف ذمتك وحبل جوارك
 وأنت أهل الوفاء، وعذاب انلار،فقه فتنة القرب

 إنك أنت الغفور،واحلمد؛ امهلل فاغفر ِل وارمحه
الرحيم

**

452. Hadith:

: احلديث.452

ً
Wathilah ibn Al-Asqa`, may Allah be pleased with him,  « صىل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن واثلة بن األسقع
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, led us in prayer over a dead
man from among the Muslims. I heard him say: 'O Allah,
so-and-so the son of so-and-so is under Your
protection and mercy. So, protect him from the trial of
the grave and the torture of hellfire. You are worthy of
fulfilling promises and worthy of praise. O Allah, forgive
him and have mercy upon him, as You are The Most
Forgiving and The Most Merciful.'"

 ىلع رجل من-صىل اهلل عليه وسلم- بنا رسول اهلل

 «امهلل إن فالن ابن فالن يف: فسمعته يقول،املسلمني
َ ْ
َ
َ
، وعذاب انلار، ف ِق ِه فِتنَة القرب،ار َك
ِ ذمتك وحبل ِجو
 إنك،وأنت أهل الوفاء واحلمد؛ امهلل فاغفر هل وارمحه
».أنت الغفور الرحيم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon صىل انليب صىل اهلل عليه وسلم صالة اجلنازة ىلع
him, performed the Funeral Prayer over a deceased
from among the Muslims. Then, he said what means:  امهلل إن فالن: ثم قال ما معناه،رجل من املسلمني
O Allah, so-and-so the son of so-and-so is under Your بن فالن يف أمانك وحفظك وطلب مغفرتك؛ فثبته
safety, protection, and seeking Your forgiveness. Make
، وجنره من عذاب انلار،عند سؤال االمتحان يف القرب
him firm during the questioning and examination in the
grave and save him from the torment of the fire. Indeed,  فامهلل اغفر، وأنت أهل احلق،فإنك ال ختلف امليعاد
You do not break Your promise and You are worthy of  وكثري الرمحة، إنك كثري املغفرة للسيئات،هل وارمحه
truth. O Allah, forgive him and be merciful to him. You
.بقبول الطااعت ومضاعفة احلسنات
are Oft-Forgiving of sins and Most Merciful by
accepting acts of obedience and multiplying rewards.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت:اتلصنيف
. رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  واثلة بن األسقع:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
. يف أمانِك: • يف ذمتك

. كنف حفظك وطلب مغفرتك: • حبل جوارك

. احفظه من فتنة القرب وعذاب القرب: • فقه فتنة القرب
. أهل العطاء والشكر: • أهل الوفاء واحلمد

:فوائد احلديث
. وتعليما ألمته، حرص الرسول – صىل اهلل عليه وسلم – ىلع اختيار ادلعوات اجلامعة خلري أصحابه.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2إثبات عذاب القرب وفتنته وأنهما حق.

 .3استحباب سؤال اهلل تعاىل يف إاعذة امليت من عذاب القرب وعذاب جهنم.

 .4استحباب اثلناء ىلع اهلل بما هو أهله عند ادلاعء واالبتهال.
 .5يُنسب الرجل يف ادلنيا واآلخرة ألبيه ،وليس ألمه كما زعم بعضهم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق حممد ميح ادلين صيدا -بريوت سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عِّش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن
عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد
العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)5022( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
O Allah, I declare strictly inviolable the
rights of the two weak ones: the orphan and
the woman.

امهلل إين أحرج حق الضعيفني :ايلتيم واملرأة

 .453احلديث:

**

453. Hadith:

عن أيب رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع و أيب هريرة Abu Shurayh Khuwaylid ibn `Amr al-Khuzaa`i and Abu
Hurayrah, may Allah be pleased with both of them,
ريض اهلل عنهما -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليهreported that the Messenger of Allah, may Allah's
َّ ُ َّ ر ُ َ ر ُ َ َّ َ َ
وسلم -قال« :اللهم ِإين أحرج حق الض ِعيفني :ايلَتِيم peace and blessings be upon him, said: "O Allah, I
َ َ
declare strictly inviolable the rights of the two weak
والم ْرأة».
ones: the orphan and the woman".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

هذا احلديث مؤكد للمبدأ اإلساليم يف الرفق This Hadith confirms the Islamic principle of gentleness
towards the weak, like orphans and women. It is noticed
بالضعيف اكيلتيم واملرأة ،ويالحظ يف هذ احلديث أن in this Hadith that the Prophet, may Allah's peace and
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالغ يف العناية حبق blessings be upon him, gave extra care to the rights of
orphans and women because they have no authority to
ايلتيم واملرأة؛ ألنهما ال جاه هلما يَلتَ ِجئَان إيله ويدافع
resort to for defending them. So, he, may Allah's peace
عنهما ،فأوقع -عليه الصالة والسالم -احلرج and blessings be upon him, declared that whoever
usurps their rights is sinful and exposes himself to
والعنت واملشقة ىلع من أخذ حقهما.
suffering difficulty and hardship.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :حديث أيب رشيح رواه النسايئ .وحديث أيب هريرة رواه ابن ماجه وأمحد.
ُ
ُ
اتلخريج :أبو رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع العدوي -ريض اهلل عنه -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

ً
ً
ُ
• أُ َح رر ُج  :أُحلِق احل َ َرج وهو اإلثم بمن َض َّيع َح َّق ُهماَ ،وأُ َ
وأزجر عنه ً
ح رذر ِمن ذلك َحت ً
أكيدا.
زجرا
ذيرا بليغا،
َ
َّ
َ َّ َ َ
أوغريهَ ،و َ
يشمل احلقوق املايلة وغريها.
الض ِعيفني  :ما يَستَ ِحقانِه بِ ِملك
• حق
• ايلَتِيم  :من ال أب هل من بين آدم وهو دون ابللوغ.

فوائد احلديث:

ُّ
اتلعرض للمرأة وايلتيم بأي سوء.
 .1الرتهيب من

اتلعرض هلم ،فمن َّ
ُّ
تعرض هلم استحق اإلثم والعذاب.
 .2الوصية بالضعفاء اذلين اليستطيعون حيلة من النساء وايلتاَم وعدم

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
السنن الكربى للنسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة  -بريوت1421 ،ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة1421 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3468( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Allah, I seek refuge in You from the male
and female devils.

امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث
**

454. Hadith:

: احلديث.454

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,  أن انليب صىل اهلل-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
ُ َ ((امهلل إين أ:عليه وسلم اكن إذا دخل اخلَالء قال
وذ
ع
blessings be upon him, used to say before entering the
ُُ
.))ث واخلَبَائِث
bathroom: 'O Allah, I seek refuge in You from the male
ِ بك من اخلب
and female devils"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith, Anas ibn Malik, may Allah be pleased
with him, who was honored by serving the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, mentioned a
Prophetic etiquette before answering the call of nature.
It expresses the deep love and constant resort of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
to his Lord, so much that he never ceased to remember
Him and seek His assistance in any situation. When
he, may Allah's peace and blessings be upon him,
wanted to enter the place where he would answer the
call of nature, he sought refuge in Allah to protect him
against the male and female devils, because they seek
to spoil the Muslim's religion and worship all the time
and in all conditions. The cause for seeking Allah's
refuge is that the bathroom or the lavatory is the home
of the devils. The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "These privies
are frequented by the Jinn and devils. So when anyone
goes there, he should say: 'I seek refuge in Allah from
the male and female devils.'" [Narrated by Ibn Maajah
and others, graded authentic by Al-Albaani] Another
reason involves uncovering one's private parts upon
entering such places. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "The
screen between the Jinn and the private parts of the
children of Adam is saying "In the name of Allah" upon
entering the toilet." [Narrated by Ibn Maajah and others,
graded authentic by Al-Albaani]

 وهو-ريض اهلل عنه- يذكر نلا أنس بن مالك

 يف هذا-صىل اهلل عليه وسلم- املتِّشف خبدمة انليب
ًّ احلديث أدبًا
صىل-  وهو أنه،نبويا حني قضاء احلاجة
 من كرثة حمبته واتلجائه إىل ربه ال-اهلل عليه وسلم

صىل اهلل-  فهو،يدع ذكره واالستعانة به ىلع أية حال

 إذا أراد دخول املاكن اذلي سيقيض فيه-عليه وسلم
 واتلجأ إيله أن يقيه الشياطني،حاجته استعاذ باهلل

من ذكور وإناث؛ ألنهم اذلين حياولون يف لك حال أن
ُ
 وف ررس اخلبث،يفسدوا ىلع املسلم أمر دينه وعبادته
ً واخلبائث
 وسبب االستعاذة.أيضا بالِّش وبانلجاسات

وهو ما يسميه بعض انلاس- أن بيت اخلالء
 وقد، أماكن الشياطني-باحلمامات أو دورات املياه

 "إن هذه احلشوش:-صىل اهلل عليه وسلم- قال
 امهلل إين أعوذ: فليقل، فإذا دخل أحدكم،حمتِضة
بك من اخلبث واخلبائث" رواه ابن ماجه وغريه

 وهناك سبب آخر وهو أن اإلنسان،وصححه األبلاين

 وقد قال،حيتاج كشف عورته إذا دخل هذه املواضع
 "سرت ما بني اجلن:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

" بسم اهلل:وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول
ً رواه ابن ماجه وغريه وصححه األبلاين
.أيضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. إذا أراد ادلخول: • إذا دخل
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• اخلَالء  :املاكن اخلايل املعد لقضاء احلاجة.
• ُ
الله َّم  :يا اهلل.
َ
• أ ُعوذ بك  :أستجري باهلل وأعتصم.
• اخلُبُث  :ذكور الشياطني.
• اخلَبَائِث  :إناث الشياطني.

فوائد احلديث:
 .1استيعاب هذه الِّشيعة الغراء جلميع اآلداب انلافعة.
 .2استحباب هذا ادلاعء عند إرادة دخول اخلالء ،يلأمن من الشياطني ورشهم.
 .3بيان لفظ االستعاذة املِّشوعة يف ذلك الوقت ،واحلكمة يف هذا اذلكر ما يف حديث زيد بن أرقم عند أصحاب السنن مرفواع" :إن هذه احلشوش
َ
حمتِضة ،فإذا دخل أحدكم اخلالء فليقل" احلديث.
ٌ
اتقاء رشهم.
 .4إن من أذى الشياطني أنهم يسبربُون اتلنجس تلفسد صالة العبد ،ويف االستعاذة منهم

 .5وجوب اجتناب انلجاسات ،وعمل األسباب املنجية منها ،اكألذاكر ،فقد صح أن عدم اتلحرز من ابلول من أسباب عذاب القرب ،ومما فرس به
اخلبث انلجاسات.
 .6أن مجيع اخللق مفتقرون إىل ربهم يف دفع ما يؤذيهم أو يِضهم.

املصادر واملراجع:

اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3150( :
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O Allah! Save ʿAyyaash ibn Abu Rabeeʿah. O
Allah! Save Salamah ibn Hishaam. O Allah!
Save Al-Waleed ibn al-Waleed. O Allah!
Save the oppressed believers. O Allah! Be
hard on [the tribe of] Mudar. O Allah!
Afflict them with years of famine and
drought like the years of Yoosuf (Joseph).

 امهلل أنج سلمة،امهلل أنج عياش بن أيب ربيعة

 امهلل أنج، امهلل أنج الويلد بن الويلد،بن هشام
 امهلل اشدد وطأتك،املستضعفني من املؤمنني
 امهلل اجعلها سنني كسين يوسف،ىلع مرض

**

455. Hadith:

: احلديث.455

َّ
َّ
انليب صىل اهلل
 أن-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "Whenever the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, lifted his head from bowing
in the last Rakʿah (basic unit of prayer), he used to say:
'O Allah! Save ʿAyyaash ibn Abu Rabeeʿah. O Allah!
Save Salamah ibn Hishaam. O Allah! Save Al-Waleed
ibn al-Waleed. O Allah! Save the oppressed believers.
O Allah! Be hard on [the tribe of] Mudar. O Allah! Afflict
them with years of famine and drought like the years of
Yoosuf (Joseph).' The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, further said: '[The tribe of]
Ghifaar, Allah forgave them. [The tribe of] Aslam, Allah
had peace with them.'” Ibn Abu az-Zinaad, reporting
from his father, said: "All that was in the Morning
Prayer”.

،اآلخرة
عليه وسلم اكن إذا رفع رأسه من الركعة
ِ
َ َْ
َمهلل أَنْج َسلَمة
َّ  ا،مهلل أن ِج ع َّياش بن أيب ربيعة
َّ  «ا:يقول
ِ
َْ
َْ
َ
 امهلل أن ِج، امهلل أن ِج الويلد بن الويلد،بن هشام
ََ ْ ْ
 امهللَّ اش ُدد َو ْطأتك ىلع،املستضعفني من املؤمنني
َّ
َ ُ
َّ
انليب
 وأن.»كس ِين يوسف
ِ  امهللَّ اجعلها سنني،مِض
َ
َ
ُ  « ِغ َف:صىل اهلل عليه وسلم قال
 وأ ْسل ُم،ار غفر اهلل هلا
ُّ
 هذا لكه يف:ساملها اهلل» قال ابن أيب الزناد عن أبيه
.الصبح

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith mentions how the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to supplicate
for some of his Companions that they would be saved
from torture. They were prisoners with the disbelievers
in Makkah. ʿAyyaash ibn Rabeeʿah was a maternal
brother of Abu Jahl, who detained him in Makkah.
Salamah ibn Hishaam was also a brother of Abu Jahl.
He reverted to Islam at an early stage. He was,
therefore, persecuted and prevented from migrating.
Al-Waleed ibn al-Waleed was the brother of Khaalid ibn
al-Waleed. He was imprisoned in Makkah, but
managed to escape. Then the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, invoked Allah to
send severe punishment on the Makkan disbelievers,
who were from the tribe of Mudar. He supplicated Allah
to afflict them with a great famine that would last seven
years or more, like the famine that occurred at the time
of Yoosuf, peace be upon him. “Being hard” could mean
“treading on with the feet.” That could be an attribute of
Allah, as this Hadith suggests. However, we have not
found any scholar or any of the righteous predecessors
who considered this interpretation to be an attribute of
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َ رفع
َ انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا
ُّ
رأسه من
اكن
َْ
 «امهللَّ أن ِج: يقول،الركعة اآلخرية من صالة الصبح
َ  امهللَّ أَنْج َسلَ َمة،بن أيب َربيعة
َ َع َّياش
 امهلل،بن هشام
ِ
ِ
َْ
َْ
 امهلل أن ِج املستضعفني من،أن ِج الويلد بن الويلد
ُّ املؤمنني» وهؤالء صحابة داع هلم
انليب صىل اهلل عليه

 وقد اكنوا،وسلم باإلجناء واخلالص من العذاب
 وعياش بن أيب ربيعة،أرسى يف أيدي الكفار بمكة

 وسلمة،هو أخو أيب جهل ألمة حبسه أبو جهل بمكة
ر
بن هشام هو أخو أيب جهل قديم اإلسالم ُعذب يف

 والويلد بن الويلد هو،سبيل اهلل ومنعوه أن يهاجر
ُ أخو خادل بن الويلد
 ثم.وح ِبس بمكة ثم أفلت منهم
ََ ْ ْ ُ ْ
 «امهللَّ اشدد َوطأتك ىلع:يقول صىل اهلل عليه وسلم
َ ُ
َ ُ
 امهلل:يوسف» أي
كس ِين
ِ  امهللَّ اجعلها سنني،مِض
اشدد عذابك وعقوبتك ىلع كفار قريش وهم من
ر
 واجعل عذابك عليهم بأن تسلط عليهم،قبيلة مِض

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
ً
عظيما سبع سنني أو أكرث ،اكلقحط اذلي
قحطا
حدث أيام يوسف عليه السالم .هذا وقد تكون

الوطأة –ويه ادلوس بالقدم -صفة من صفات اهلل
ً
بمقتىض هذا احلديث ،ولكننا لم جند أحدا من
السلف الصالح أو علماء املسلمني عدها من صفات

اهلل عز وجل ،فيحمل الوطء ىلع الشدة والعذاب،

ونسبته إىل اهلل تعاىل ألنه فعله وتقديره ،واهلل أعلم.
ار َغ َفر ُ
ثم قال صىل اهلل عليه وسلم« :غ َف ُ
اهلل هلا»
ِ
حيتمل أن يكون داعء هلا باملغفرة ،أو إخبارا بأن اهلل
تعاىل قد غفر هلا ،وكذلك قوهل« :وأَ ْسلَ ُم ساملها ُ
اهلل»
حيتمل أن يكون داعء هلا أن يساملها اهلل تعاىل ،وال

يأمر حبربها ،أو يكون إخبارا بأن اهلل قد ساملها
ُ
ومنع من حربها ،وإنما خ َّصت هاتان القبيلتان
بادلاعء ألن غفارا أسلموا قديما ،وأسلم ساملوا انليب

صىل اهلل عليه وسلم« .قال ابن أيب الزناد عن أبيه:
ُّ
هذا لكه يف الصبح» يعين :أنه روى عن أبيه هذا

Allah. So in this Hadith, "being hard" effectively means
severe punishment. It is ascribed to Allah, because it is
His action and predetermination. The statement about
Ghifaar has two possible meanings. It could be a
supplication of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, for Ghifaar so that Allah would
forgive them, or he was just saying that Allah has
already forgiven them. Similarly for Aslam, it is possible
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, was praying for their peacefulness, thereby
not indicating a possible war with them. Otherwise, he
was telling that Allah has had peace on them and thus
has forbidden fighting them. These two tribes were
specifically mentioned, because the tribe of Ghifaar
accepted Islam very early, and the tribe of Aslam had
peace with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him. Ibn Abu az-Zinaad, telling from
his father, said that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, made that supplication during
the Morning Prayer.

احلديث بهذا اإلسناد ،فبني أن ادلاعء املذكور اكن يف

صالة الصبح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أحاكم ادلاعء
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ر
• أنج  :خلص.

• املستضعفني  :اذلين يتضعفهم انلاس ،ويتجربون عليهم يف ادلنيا للفقر ،ورثاثة احلال.

• اشدد وطأتك  :من الوطء ،وهو يف األصل :ادلوس بالقدم ،ومعناه ههنا :خذهم أخذا شديدا.
• ُم َِض  :إشارة إىل قريش ألنهم من أوالد مِض.
• سنني  :مجع َسنة وهو القحط واجلدب.
ُ َ
يوسف  :السبع الشداد اليت أصابهم فيها القحط.
• ِس ِين
َ
• ِغفار  :قبيلة من كنانة.
َ َ
• أ ْسلم  :قبيلة من خزاعة.

فوائد احلديث:
 .1جواز ادلاعء ىلع الكفار باجلوع واجلهد وغريه.
 .2ادلاعء ىلع الظالم باهلالك.
 .3ادلاعء ألرسى املؤمنني بانلجاة من أيدي العدو.
 .4جواز ادلاعء يف صالة الفريضة بما ليس يف القرآن.
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 .5ادلاعء للمؤمنني باملغفرة.

 .6ادلاعء بما يشتق من االسم.

 .7جواز إضافة الوطأة إىل اهلل تعاىل ىلع ما جاء يف انلص.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن
حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نِّش:
مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين
العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعَل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .إبطال اتلأويالت ألخبار الصفات ،للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء،
املحقق  :حممد بن محد احلمود انلجدي ،انلارش :دار إيالف ادلويلة – الكويت .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نِّش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)8297( :
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امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني

O Allah, distance me from my sins as You
have distanced the east from the west. O
Allah, purify me from my sins as a white
garment is purified from dirt. O Allah,
wash out my sins with water, snow, and
hail.

 امهلل نقين من خطاياي كما،املرشق واملغرب

 امهلل اغسلين،ينىق اثلوب األبيض من ادلنس
من خطاياي باثللج واملاء والربد

**

456. Hadith:

: احلديث.456

-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
َُ َ
 َسكت هن َّية، إذا ك َّرب يف الصالة-صىل اهلل عليه وسلم

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "Whenever the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'Allahu
Akbar' (Allah is the Greatest) to start the prayer, he
would remain silent before reciting. I said: 'O
Messenger of Allah, may my father and mother be
ransomed for you! I notice that you remain silent
between the Takbeer (saying 'Allahu Akbar') and the
recitation. What do you say (in between them)?' He,
may Allah's peace and blessings be upon him, said: 'I
say: ‘O Allah, distance me from my sins as You have
distanced the east from the west. O Allah, purify me
from my sins as a white garment is purified from dirt. O
Allah, wash out my sins with water, snow, and hail.’'"
[Sahih Muslim]

 يا رسول اهلل بأيب أنت ر: فقلت،قبل أن يقرأ
وأيم
ِ
َ َ ُ ُ َ ََْ َ
َّ ك بني
 ما تقول؟ قال،اتلكبري وال ِقراءة
أرأيت سكوت
ُّ
ْ َ َ
َ ََْ
ني خطاياي كما باعدت
 الل ُهم بَا ِعد َبيْ ِين وب:"أقول
َ بني
َ  اللَّهم َن رق،الم ِّْشق وال ِمغرب
ين من خطاياي كما
ِ
ِ
ْ ْ
َّ
َ َّ
َّ ُ
 اللهم اغ ِسل ِين من،ادلنس
ينَىق اثلوب األبيض من
َ
."خ َطاياي باثلَّلج واملاء وال َربد

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The meaning of the Hadith: "Whenever the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said 'Allahu Akbar' (Allah is the Greatest) to start the
prayer," meaning: when the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, would say the Takbeeratul-Ihraam (the Opening Takbeer, with which the prayer
is started), a pillar of the prayer without which it is not
valid. He would remain silent before reciting, meaning:
he would take a moment of silence before reading
Surat-ul-Fatihah. "I said: 'O Messenger of Allah, may
my father and mother be ransomed for you!" Meaning:
I sacrifice my mother and father for you, not to mention
anyone other than them. "I noticed that you remain
silent between saying 'Allahu Akbar' and the recitation.
What do you say?" Meaning: tell me what you say
between opening the prayer with the Takbeerat-ulIhraam and the recitation. "He, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'I say:'" Meaning: I say the
Istiftaah invocation to begin the prayer, which is: "O
Allah, distance me from my sins as You have distanced
the east from the west." Meaning: the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, asked his
Lord to distance him from his sins as He distanced the
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صىل اهلل عليه-  "اكن رسول اهلل:معىن احلديث
َ
صىل-  إذا أىت انليب: إذا ك َّرب يف الصالة" يعين-وسلم

 ويه ركن ال تنعقد، بتكبرية اإلحرام-اهلل عليه وسلم
َ َ
 بعد:"سكت ُهنَ َّية قبل أن يقرأ" يعين
الصالة إال بها؛
أن يُ ر
ً  يسكت سكوتًا:كرب تكبرية اإلحرام
يسريا قبل
 يا رسول اهلل بِأيب أنت: "فقلت.أن يقرأ فاحتة الكتاب
ً
 أفديك بأيب ر:وأيم" أي
ر
وأيم وأجعلهما فداءك فضال
َ
َ
َ َ ُ ُ َ ْ َ
َّ ك بَ ْني
،اتلكبري وال ِقراءة
 "أرأيت سكوت.عن غريهما
َ
 أخربين عن ُسكوتك بني تكبرية:ما تقول؟" يعين

 أقول:" يعين: أقول:اإلحرام وال ِقراءة ما تقول؟ "قال
ُّ
َ ََْ
ني خطاياي
 "الل ُهم بَا ِعد َبيْ ِين وب.داعء االستفتاح وهو
ْ َ
ْ َ َ
 أن انليب:ِّشق واملغرب" واملعىن
ِ كما باعدت بني الم
َْ
َّ  سأل-صىل اهلل عليه وسلموبني
ربه أن يُباعد بينه
َْ
ْ َ َْ
 واملراد بهذه،والمغ ِرب
ِّشق
ِ خطاياه؛ كما باعد بني الم
ُ
، وترك املؤاخذة بها، إما حمو اخلطايا السابقة:المبَاعدة
 بالنسبة، وال ِعصمة منها،وإما املنع من الوقوع فيها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الم ِّْشق َ
بالمباعدة بَ ْني َ
لآلتية .واتلعبري ُ
والم ْغرب هو east from the west, and the meaning of this distancing
ِ
ِ
is either to erase the previous sins and not blame him
ُ
اغية ما يبالغ فيه انلاس ،فانلاس يبالغون يف الشيئني for them or to prevent him from falling into future sins
املتباعدين إما بما بني السماء واألرض ،وإما بما بني and grant him infallibility against them. The expression
ُ َ َّ of distancing the east from the west is the most extreme
املِّشق واملغرب" .اللَّهم َن رق َ
ين من خطاياي كما ينىق
ِ
exaggerated form that people can use. In fact, when
َّ َ
اثلوب األبيض من ادلنس" يعين :أزل عين اخلطاياpeople want to use an exaggerated expression for two ،
واحمها عين كما يُغسل اثلوب األبيض إذا أصابه distant things, they liken them to the heavens and the
earth or the east and the west. "O Allah, purify me from
ُ َّ
َّ
ادلنس فريجع أبيض ،وإنما خص اثلوب األبيض "my sins as a white garment is purified from dirt.
ر
باذلكر؛ أل َّن َ
الو َسخ يَظهر فيه ،زيادة ىلع ما يظهر يف Meaning: remove my sins from me, erase them from
ْ ْ
َّ
me like cleansing and purifying returns a white garment
َ
َسائر األلوان" .اللهم اغ ِسل ِين من خ َطاياي باثلَّلج
to being white after having been soiled with dirt. A white
ُّ
َ
واملاء والربد" ملا اكنت اذلنوب هلا حرارة وحرقة يف garment was mentioned especially because filth is
القلب ،ويه سبب حلرارة َ
العذابَ ،
ناسب أن تُغسل more apparent on it than on any other color. "O Allah,
wash out my sins with water, snow, and hail" because
َ
َّ
ُ
بما يربدها ويطفئ حرارتها ،وهو اثللج واملاء والربدsins bring heat and burning to the heart, and they are a .
فهذا داعء يف اغية ُ
المناسبة يف هذا املقام الِّشيفcause for the heat of punishment. Therefore, it is ،
suitable that they be washed out with what will cool
موقف املناجاة ،ألن املصىل يتوجه إىل ًاهلل تعاىل يف أن them and extinguish their heat: water, snow, and hail.
يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا ال حيصل معه This invocation is of the utmost suitability for this noble
ً
َْ
َ ْ
ْ
station: engaging in private conversation (with Allah),
والمغ ِرب أبدا ،وأن
ِّشق
لقاء ،كما ال لقاء بَني الم
ِ
because in prayer, a person entreats Allah Almighty to
ُ
يزيل عنه اذلنوب واخلطايا وينقيه منها ،كما يزال erase his sins and distance him from them so far that
ُ
َ
الغسل فيهhe will never meet them, just as the east and west never ،
الو َسخ من اثلوب األبيض اذلي يظهر أثر
meet; and that He remove his sins and cleanse him
َ
َُر
وأن يغسله من خطاياه ويربد ِ
لهيبها وحرها بهذه from them, just as He removes filth from a white
ُْ
َ
والربد ،وهذه garment upon which the traces of cleaning appear; and
المن ِقيات ابلاردة :املاء ،واثللج،
that He cleanse him from his sins and cool their heat
تشبيهات يف اغية املطابقة.
and flames with these cold purifiers: water, snow, and
hail. And these parables are of the utmost congruence.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ َ َّ َ ْ َ
لطيفة.
• هنية  :سكتة ِ
ُّ
َ
َر
• نق ِين  :إزالة اذلنوب ،وحمو أثرها.
ادلنَس  :هو َّ
• َّ
ادل َرن َ
والو َسخ.
• ََ
الربد  :بفتح ابلاء والراء هو حب الغمام.

فوائد احلديث:

ً
 .1تكبرية اإلحرام يف الصالة ُركن ال تنعقد الصالة إال بها ،سواء اكنت الصالة ً
فرضا أو نفال.

 .2استحباب داعء االستفتاح يف الصالة.
ر
َ
 .3مِّشوعية االستفتاح بهذا اذلكر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يستفتح به ،وقد وردت صيغ أخرى فيكون من باب العبادات املتنوعة،
والصحيح أن العبادات املتنوعة أن اإلنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة.
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 .4أن موضع داعء االستفتاح بعد تَكبرية اإلحرام ،وقبل َّ
اتلعوذ والقراءة.
َّ
ر
َ
"سكت َّ
 .5اإلرسار بداعء االستفتاح لقوهلَ :
هنية" ،إال إذا اكن هناك حاجة إىل اجلهر اليسري به ،يلعلمه من خلفه من املصلني ،كما فعله عمر -
ريض اهلل عنه -فال بأس.
ُ
ً
َ
 .6أن داعء االستفتاح ال يطال ،والسيما يف اجلماعة للصلوات املكتوبة إال نادرا.
ُ
ْ
 .7ال جيمع بَني أذاكر االستفتاح يف صالة واحدة؛ ألن أبا هريرة ملا سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما تقول؟ قال أقول...وذكر احلديث ،وهذا
يدل ىلع أنه ال مجع بني األدعية يف صالة واحدة.
 .8أن الصالة ليس فيها ُسكوت ،بل لكها ِذكر هلل تعاىل؛ ألن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-ماذا تقول؟ ولم يقل :ل ِ َم
َ َ
ك َّ
ت.
س
َّ
 .9تأدب الصحابة -ريض اهلل عنهم -مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -؛ ألن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قدم ما يدل ىلع اتلوقري واالحرتام يف قوهل:
"بأيب أنت ر
وأيم".
ِ
 .10حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع حتصيل العلم من خالل تتبع أحوال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف حراكته وسكناته.

 .11جواز ِفداء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باألبوين؛ إلقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك ،ويؤخذ منه :جواز فداء غري انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -إذا اكن أهال ذللك.
ُّ
ْ
ُ
اذلنوب هلا حرارة ،ويه سبب حلرارة َ
العذابَ ،
األد َواء تداوى بضدها؛ لقوهل" :باملاء واثلَّلج َ
ناسب أن تغسل بما يُربدها
والربد" فلما اكنت
 .12أن
ويطفئ حرارتها ،وهو اثلَّلج واملاء َ
ُ
والربد.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إحاكم اإلحاكم رشح
عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد ،انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ُّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .الِّشح
املمتع ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1428 - 1422 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد اهلل
بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة:
العارشة1426 ،ه 2006 -م.

الرقم املوحد)10904( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ
َ ْ
امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اش يف أنت
ً َ ُ َُ َ ً َ
ى
َ ْ َ َ َ ى
 يشفاء ال يغادير سقما،ايف إيال أنت
 ال ش ي،الش يايف

O Allah, Lord of mankind, Remover of
harm. Cure (the patient), You are the
Curer. There is no curer but You. A cure
that leaves behind no illness.

: احلديث.457

**

457. Hadith:

ُ  أنه َق َال ثلابت رمحه-ريض اهلل عنه- عن أنس
:اهلل
ٍ ِ ِ
ْ َ ْ َ
؟-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
أر ِقيك بِ ُرقيَ ِة
أال
ِ رسول ا
ِ
َّ
ْ
َّ َ ُ
َ  ُمذه،انلاس
َ ب
،أس
ِ ابل
ِ َّ  «الله َّم رب: قال، بىل:قال
ِ
َّ َ َ َ
ْ
َّ َ ْ
َُ َ ً َ
َ ْال أن
اء ال يغا ِد ُر
 ِشف،ت
 ال ش ِايف ِإ،ت الش ِايف
اش ِف أن
ً
.»َسقما

Anas, may Allah be pleased with him, reported that he
said to Thaabit, may Allah have mercy upon him: "Shall
I not perform for you the Ruqyah of the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him?"
He said: "Yes." He (Anas) said: "Oh Allah, Lord of
mankind, Remover of harm. Cure (the patient), You are
the Curer. There is no curer but You. A cure that leaves
behind no illness”.

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

ً

:املعىن اإلمجايل

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, called  داع ثابتا ابلناين-ريض اهلل عنه- أن أنس بن مالك
Thaabit Al-Bunaani and said to him: “Shall I not perform
for you the Ruqyah of the Messenger of Allah, may -صىل اهلل عليه وسلم- وقال هل أال أرقيك برقية انليب
Allah’s peace and blessings be upon him?” He, may  فاكن يدعو ربه للمريض أن يذهب عنه املرض،
ٌ
Allah's peace and blessings be upon him, used to
 وقد،وشدته وأمله وأن جيعل شفاء ال يأيت بعده مرض
supplicate his Lord on behalf of the sick person to
remove the illness, its severity and pain, and to grant أمجع العلماء ىلع جواز الرىق عند اجتماع ثالثة
ُّ
him a cure after which no trace of illness remains.  أو بأسمائه-تعاىل- اَّلل
أن يكون بكالم-1 :رشوط
Scholars unanimously agree on the permissibility of
using Ruqyah (protective and healing supplication) وأن يكون باللسان العريب أو بما-2 .أو بصفاته
when three conditions are met: 1- It is made by reciting  ويستحب أن تكون باأللفاظ،يعرف معناه من غريه
the words of Allah, or mentioning His Names or
أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر-3 .الواردة يف األحاديث
Attributes. 2- It is in Arabic or any other language whose
ُّ
-.تعاىل- بذاتها بل بتقدير اَّلل
meanings can be clearly identified. It is preferable to
use expressions reported in Hadiths. 3- It must be
believed that the Ruqyah in itself cannot be effective,
rather it may be so only by the decree of Allah, Exalted.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الِّشعية > الرقية الِّشعية > أحاكم الرقية:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > اآلداب الِّشعية > آداب عيادة املريض
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

 اللكمات اليت تقال ملعاجلة املريض: • الرقية
. الشدة: • ابلأس
َ َّ
.السقم هو املرض
: • سقما

:فوائد احلديث
. جواز الرقية من لك اآلالم.1
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 .2عيادة املريض من حقوق أهل اإلسالم ىلع بعضهم ,ويه أحق يف األهل من غريهم.

 .3اتلداوي وتعايط األسباب ال يقدح يف اتلوَّك بل هو حق اتلوَّك ,لكن ينبيغ أن يكون تعلق املرء بربه ال باألشياء املادية.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د.
ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش،
1407ه.

الرقم املوحد)5541( :
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The one who boasts of receiving what he
has not been given is like the one who has
put on two garments of falsehood.

املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور

 .458احلديث:

**

458. Hadith:

عن أسماء -ريض اهلل عنها :-أن امرأة قالت :يا رسول Asmaa reported that a woman asked Allah's
Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon
رض ًة فهل يلع ُجناح إن َّ
تشب ْع ُ
اهلل ،إن يل َ َّ
زويج
من
ت
him: "I have a co-wife; is it sinful for me to boast (before
غري اذلي يعطيين؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلمher) of receiving from my husband what he has not -
َ َ
ُ «:
المتَ َشبر ُع بما لم يُ َ
given me?" He replied: "The one who boasts of
ور».
عط الكبس ث ْويب ُز
ٍ
receiving what he has not been given is like the one
who has put on two garments of falsehood".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قالت امرأة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-إن هلا A woman tells the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, that her husband is
زوجة أخرى مع زوجها ،وحتب أن تقول :إن زويج married to a second wife and that she (the one asking
أعطاين كذا وأعطاين كذا ويه اكذبة ،لكن تريد أن the question) would like to say to the other wife: "My
husband gave me such-and-such," while she is lying.
تغيظ رضتها ،فهل عليها يف ذلك إثم؟ فأخرب انليب -
She would only say this to anger her co-wife and make
صىل اهلل عليه وسلم -أن املزتين بما ليس عنده her jealous. She asked the Messenger if she would be
sinful for doing this. The Messenger, may Allah’s peace
يتكرث بذلك ،فهو صاحب زور وكذب.
and blessings be upon him, told her that the one who
embellishes himself by claiming to have what he does
not have is someone who is lying and claiming
falsehood.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > تعدد الزوجات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املتشبع  :هو اذلي يظهر الشبع وليس بشبعان ،واملراد أنه يظهر أنه حصلت هل فضيلة ويه لم حتصل.
• ثويب زور  :أي اذلي يزور ىلع انلاس ،بأن يظهر بهيئة خادعة يلغرت به انلاس.
• رضة  :بفتح الضاد ،ومعناها امرأة الزوج.
• جناح  :إثم.

فوائد احلديث:
 .1تظاهر اإلنسان بما ليس فيه جيعله من الكذابني املزورين.
 .2احلض ىلع موافقة الظاهر للباطن ما أمكن.
املصادر واملراجع:
1-رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م-2 .صحيح مسلم ،بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث

العريب/بريوت-3 .صحيح ابلخاري ،برتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق-4 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،دار الكتاب العريب/بريوت.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
-5نزهة املتقني رشح رياض الصاحني ،رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط1987 1.م-6 .كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العليم
كنوز دار إشبيليا ،الرياض.ط2009 .1م.

الرقم املوحد)6983( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The muezzin is responsible for the azan,
and the leader of the congregation is
responsible for the Iqaamah.

املؤذن أملك باألذان ،واإلمام أملك باإلقامة

 .459احلديث:

**

459. Hadith:

ً
عن يلع -ريض اهلل عنه -مرفواع« :املؤذن أملك ‘Ali, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "The muezzin is responsible for the azan, and the
leader of the congregation is responsible for the
Iqaamah (second, small call to prayer which signals
that the prayer is about to start)".

باألذان ،واإلمام أملك باإلقامة».

درجة احلديث:

ً
صحيح موقوفا ىلع يلع -ريض

**

Hadith Grade:

اهلل عنه-.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث الِّشيف أن املؤذن أحق باألذان ،وأن The noble Hadith explains that the muezzin is more
entitled to determine the time of calling the azan, and
اإلمام أحق باإلقامة.
that the imam is more entitled to determine the time of
calling the Iqaamah (second, small call to prayer which
signals that the prayer is about to start).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وابليهيق.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• املؤذن أملك األذان  :أي :إن أمره موكول إيله ،فكأنه مالك هل؛ ألنه أمني ىلع الوقت.

• واإلمام أملك باإلقامة  :أي :إن أمرها موكول إيله ،فكأنه مالك هلا؛ ألن الصالة ال تقام إال بأمره.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع أن املؤذن أملك باألذان ،بمعىن :أن ابتداء األذان موكول إيله؛ ألنه أمني ىلع الوقت ،فمراقبته منوطة به.
 .2اإلمام أملك باإلقامة ،بمعىن :أنه أحق بها ،فال يقيم املؤذن إال بإشارته ،فاألمر موكول إيله ،فهو اذلي يتحرى وقت اإلقامة ،وينظر يف حال
ً
اجلماعة ،فيقدم إن رأى اتلقديم ،ويؤخر إن رأى اتلأخري ،مرااعة للمصلحة الِّشعية يف ذلك.

املصادر واملراجع:

مصنف ابن أيب شيبة ،والصواب :الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة ،املحقق :كمال يوسف احلوت .انلارش :مكتبة الرشد –
الرياض .الطبعة :األوىل .1409 ،سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة – 1414 ،
 ،1994حتقيق :حممد عبد القادر عطا .مصنف عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية ،
 ،1403حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،
مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،
الرياض .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،تأيلف ،حممد نارص ادلين األبلاين ،ط :دار املعارف.

الرقم املوحد)10633( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The lives of all Muslims are equal; they are
one hand against the others. The covenant
 وهم يد ىلع من،املؤمنون تكافأ دماؤهم
(given by even the) lowliest of them must be
respected. Behold, a Muslim must not be
 أال ال يقتل، ويسىع بذمتهم أدناهم،سواهم
killed for a disbeliever, nor must one who
has been given a covenant be killed while
 من أحدث، وال ذو عهد يف عهده،مؤمن بكافر
ً
ً
his covenant is still in force. If anyone
آوى
أو
،ا
حدث
أحدث
ومن
،نفسه
فعىل
ا
حدث
introduces an evil, he will be responsible
ً
for it. Whoever introduces an evil deed or حمدثا فعليه لعنة اهلل واملَلئكة وانلاس أمجعني
shelters a perpetrator incurs the curse of
Allah, His Angels, and all the people.
**

460. Hadith:

: احلديث.460

 إىل يلع، انطلقت أنا واألشرت: قال،عن قيس بن عباد
-  هل َع ِه َد إيلك رسول اهلل: فقلنا-ريض اهلل عنهْ َْ ً
شيئا لم يع َهد ُه إىل انلاس اعمة؟
-صىل اهلل عليه وسلم

Qays ibn ‘Abbaad reported: "Al-Ashtar and I went to Ali,
may Allah be pleased with him, and said to him: 'Has
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, given you anything exclusive
that he did not give to the people in general?' He said:
'No, except what is in this document of mine.'
Musaddad said: 'He then took out a document.' Ahmad
said: 'A document from the sheath of his sword.' It
stipulated that 'the lives of all Muslims are equal; they
are one hand against the others. The covenant (given
by even the) lowliest of them must be respected.
Behold, a Muslim must not be killed for a disbeliever,
nor must one who has been given a covenant be killed
while his covenant is still in force. If anyone introduces
an evil, he will be responsible for it. Whoever introduces
an evil deed or shelters a perpetrator incurs the curse
of Allah, His Angels, and all the people"'.

 فأخرج: قال: قال مسدد، إال ما يف كتايب هذا، ال:قال
َ
 فإذا فيه،اب سيفه
 وقال،كتابًا
ِ  كتابا من ِقر:أمحد
ُ
َ َ َ
، وهم يد ىلع من ِس َواهم،«املؤمنون تكافأ دماؤهم
ر
، أال ال يُقتل مؤمن بكافر،ويسَع بذ َّم ِت ِهم أدناهم
ًَ
ْ َ ُ
، من أحدث َح َدثا فعىل نفسه،وال ذو عهد يف عهده
ً ُْ
 أو آوى حم ِدثا فعليه لعنة اهلل،ومن أحدث حدثا
.»واملالئكة وانلاس أمجعني

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith indicates that some of the Taabi‘oon (the
generation following that of the Companions) asked
‘Ali, may Allah be pleased with him, a question similar
to that asked by Abu Juhayfah, may Allah be pleased
with him, on another occasion. He asked if the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, had given ‘Ali any exclusive knowledge
different from the Qur’an? ‘Ali, may Allah be pleased
with him, answered in the negative, affirming that he
had nothing but a sheet on which were some rulings
which ‘Ali had written from the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him. These
included the ruling that the lives of all Muslims are
equal, such that a Muslim would be killed for killing any
Muslim. However, a Muslim would not be killed for
killing a disbeliever, for a disbeliever is not equal to a
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**

ًّ أفاد احلديث أن بعض اتلابعني سأل
ريض اهلل- عليا

-ريض اهلل عنه-  كما سأهل الصحايب أبوجحيفة-عنه

صىل اهلل-  هل خصكم رسول اهلل:يف مناسبة أخرى

ريض اهلل-  بيش ٍء غري القرآن؟ فنىف يلع-عليه وسلم

 وأنه ليس عنده يشء ُيتص به عن، ذلك-عنه
انلاس إال ما يف صحيفته هذه مما وجد فيها من أحاكم

 ومما،-صىل اهلل عليه وسلم- قد كتبها عن رسول اهلل
 حبيث،جاء فيها تساوي دماء املسلمني فيما بينهم

 كما ال يقتل،يقتل املسلم باملسلم إذا اعتدى عليه
ً املسلم إذا قتل
اكفرا؛ ألن الاكفر ال يساوي املسلم يف
 وأن ذمتهم وعهدهم حمرتم من صغري،حرمة دمه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
ً
شخصا قبل تأمينه ولو Muslim in the inviolability of their blood. Also, the
وكبري رجل أو امرأة؛ فمن أم َن
covenant of any Muslim is to be respected, whether it
ً
َّ ُ
ً
اكن املؤمن اكفرا احرتاما لعهد املسلم ،كما ال جيوز is given by a junior or a senior person, by a man or a
قتل من دخل بالد املسلمني بعهد وميثاق ،ألنه قد woman. So if a Muslim gives a covenant of protection
to someone, even if the person who is to be protected
عصم دمه بهذا العهد ،ومن فعل فعال منكرا أو تسرت
is a disbeliever, the covenant must be honored. It is not
ىلع فاعله وآواه فإنه بفعله هذا يستوجب اللعنة من permissible to kill anyone who enters the lands of Islam
اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني ،حبيث يطرد ويبعد under a covenant, for his life has been protected by
virtue of this covenant. Anyone who does an evil deed
عن رمحة اهلل -تعاىل-.
or hides or shelters the perpetrator incurs the curse of
Allah, the Angels, and all people. This means that he
shall be dismissed from the mercy of Allah, the Exalted.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم اهلدنة واألمان
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• هل َع ِهد  :هل أوىص؟
َّ
َّ
• لم يعهده إىل انلاس اعمة  :أي خصكم به دون غريكم ،وإنما سأهل عن ذلك؛ ألن مجاعة من الشيعة ،اكنوا يزعمون أن ألهل ابليت السيما يلع -
ريض اهلل عنه -أشياء ،خصهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بها ،لم يطلع غريهم عليها.
• قال :ال  :أي لم يعهد ُّ
إيل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا لم يعهده إىل اعمة انلاس.
• إال ما اكن يف كتايب هذا  :أي لو اكن يشء خصنا به لاكن ما يف كتايب ،لكن اذلي يف كتايب ليس مما خصنا به ،فما خصنا بيشء ،بل هو مجلة
أحاكم مدونة.
• من قِراب  :ال ِقراب هو واعء يكون فيه السيف بغمده ،ومحائله.

• املؤمنون تكافأ دماؤهم  :تتساوى دماؤهم يف القصاص ،وادليات.

• وهم يد  :دليهم قوة.
ً
• ىلع من سواهم  :أي هم جمتمعون ىلع أعدائهم ،ال يسعهم اتلخاذل ،بل يعاون بعضهم بعضا ىلع مجيع األديان وامللل.
ً
• ويسَع بذمتهم أدناهم  :اذلمة العهد واألمان ،واملعىن :إذا أعطى أحد جليش العدو أمانا جاز ذلك ىلع مجيع املسلمني ،وليس هلم أن ينقضوا
عليه عهده.
• ال يقتل مؤمن بكافر  :إذا قتل مؤمن اكفرا فال قصاص عليه.
• وال ذو عهد بعهده  :وال يُقتل صاحب العهد من الكفرة ،اكذليم ،واملستأمن يف وقت عهده بسبب قتله الاكفر احلريب.
ً
ً
• من أحدث حدثا  :من فعل احل َ َدث ،وهو األمر احلادث املنكر ،واملراد من فعل فعال يوجب عقوبة.

• فعىل نفسه  :أي عقوبة ذنبه ىلع نفسه فقط ،ال يتعداه إىل غريه من أقاربه ،وأرحام.
ً
ًَ
ُ ً
ً
• أو آوى حمدثا  :يروى حم ِدثا وحمدثا ،ىلع الفاعل واملفعول ،فمعىن آوى حم ِدثا :من نرص جانيا ،وأجاره من خصمه ،وحال بينه وبني أن يقتص
ًَ
حمدثا :هو األمر املبتدع نفسه ،ويكون معىن اإليواء فيه الرضا به ،والصرب عليه ،فإنه إذا ريض بابلدعة ،وأقر فاعلها ،ولم ينكر
منه.ومعىن آوى
عليه ،فقد آواه.
• فعليه لعنة اهلل  :أي طرده من رمحته.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال يقتل مسلم بكافر؛ فإن الاكفر غري ماكىفء للمسلم.
ً
 .2حتريم قتل املعاهد ،ما دام متمساك بعهده مع املسلمني.
 .3أن دماء املؤمنني واملسلمني تتساوى يف ادلية والقصاص ،فليس أحد أفضل من أحد ،ال يف األنساب ،وال يف األعراق ،وال يف املذاهب ،فهم
أمام هذا احلق والواجب سواء.

415

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4أن املسلم الواحد إذا َّ
ً
أمن ً
ساريا ىلع عموم املسلمني ،فيجب احرتام أمانه.
اكفرا ،صار أمانه

 .5لكمة املسلمني واحدة ،وأمرهم ضد أعدائهم واحد ،فال يتفرقون وال يتخاذلون ،وإنما هم عصبة واحدة.
أحدا دون أحد ،وحاشاه أن يبلغ ً
 .6انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم ختص رساتله ً
ً
أحدا دون أحد ،أو أن يكتم شيئا مما أرسله اهلل به؛ فقد قال -
تعاىل{ :-ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إيلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رساتله} [املائدة.]67 :
 .7علو اإليمان واإلسالم ىلع غريه ،ويتفرع عن هذا أنه ال يقتل املسلم بالاكفر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن الصغرى للنسايئ -
أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،مسند اإلمام أمحد بن
حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه
َ َّ
الول ِوي دار املعراج ادلويلة للنِّش و دار آل بروم للنِّش
 1985م .ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويبواتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت-بدون تاريخ.
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .فتح ذي اجلاللَ
لوغ َ
واالكرام بِّشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  .1427توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
يح
ِ
ُّ
ُّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
مكة
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Witr is due, so whoever wants to pray
the Witr as seven (units of prayer), let him
do so; whoever wants to pray the Witr as
five, let him do so; whoever wants to pray
the Witr as three, let him do so; and
whoever wants to pray the Witr as one, let
him do so.

 ومن شاء أوتر، فمن شاء أوتر بسبع،الوتر حق
 ومن شاء أوتر، ومن شاء أوتر بثَلث،خبمس
بواحدة

**

461. Hadith:

: احلديث.461

Abu Ayyoob al-Ansaari, may Allah be pleased with him, -  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب أيوب األنصاري
reported that the Prophet, may Allah's peace and َ ْ
 فمن شاء أوتر،الوتر َحق
ِ « : قال-صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, said: "The Witr is due, so
َْ
َْ
ْ
whoever wants to pray the Witr as seven (units of ، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء أوتر خبمس،بِسب ٍع
َْ
prayer), let him do so; whoever wants to pray the Witr
.»أوتر بواحدة
ومن شاء
as five, let him do so; whoever wants to pray the Witr
as three, let him do so; and whoever wants to pray the
Witr as one, let him do so".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Meaning of the Hadith: "The Witr is due" means that the
Witr is either an affirmed act of the Sunnah or that it is
an obligation. In this Hadith, however, the Witr is
affirmed, for there are explicit proofs that it is not an
obligation, such as the following: - Talhah ibn
`Ubaydullaah, a man from Najd, asked the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, about
the prayers to observe; he was told to observe only five
prayers in the day and the night. Other prayers would
be voluntary. [Bukhari and Muslim] Since the Witr was
not included, it is not obligatory. - The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said : "Five
prayers that Allah enjoined on His slaves. For anyone
who performs them and misses nothing from them out
of neglect, there is a pledge from Allah to admit him into
Paradise.'' Proofs that witr is not obligatory: - Ibn
`Abbaas, may Allah be pleased with him, reported that
the Prophet sent Mu`aadh to Yemen to tell them,
among other things, that Allah enjoined five prayers on
them to perform in the day and the night. [Bukhari and
Muslim] That is evidence is strong because the Prophet
sent Mu`aadh to Yemen just before the Prophet died. `Ali, may Allah be pleased with him, said: "The Witr is
not obligatory." Therefore, being ''due'', the Witr is a
confirmed act of the Sunnah. It could be prayed as
seven, five, three, or one unit of prayer. In principle,
optional night prayer is made two by two (units of
prayer), as a Hadith indicates [Bukhari and Muslim].
However, it is possible to pray all night units of prayer
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، يأيت بمعىن اثلُّبوت:"الوتر َح ٌّق" احل َ ُّق
ِ :معىن احلديث
ُّ  ثابت يف:أي
 ويأيت بمعىن، وفيه نوع تأكيد،السنة
 تأكد مِّشوعيته؛ لورود: واملراد به هنا األول،الوجوب
َّ األدلة الرصحية
 ما رواه:  منها.ادلالة ىلع عدم وجوبه

الشيخان من حديث طلحة بن عبيد اهلل قال جاء

 من أهل-صىل اهلل عليه وسلم- رجل إىل رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه-  وفيه فقال رسول اهلل،جند احلديث

 "هل: (مخس صلوات يف ايلوم والليلة) قال:-وسلم
َّ
 (ال إال أن تطوع) فلو اكن واجبا:يلع غريها" قال
َ
صىل اهلل-  قوهل: ومنها.ذلكره مع الصلوات اخلمس
َ
، (مخس صلوات كتبهن اهلل ىلع ال ِعباد:-عليه وسلم
َ َْ ْ
،اس ِتخفافا حبقهن
فمن جاء بِهن لم يُ َضيرع ِمنهن شيئا؛
َّ
 ومن األدلة.)..اكن هل عند اهلل عهد أن يُدخله اجلَنة
 ما رواه الشيخان من حديث بن:ىلع عدم وجوبه

صىل اهلل عليه-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عباس

: "بعث معاذا إىل ايلمن احلديث" وفيه:-وسلم

"فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف
ْ
ايلوم والليلة" وهذا من أح َسن ما يُستدل به؛ ألن
ْ
-صىل اهلل عليه وسلم- َبعث معاذ اكن قبل وفاته
:-ريض اهلل عنه-  ومن األدلة أيضا عن يلع.بيسري

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
(الوتر ليس حبتم .)..وىلع هذا يكون ُ
المراد ،بقوهل:
ِ
ِ
َ
ٌّ
ُ
"حق" زيادة يف تأكيده وفضيلته ،وأنه سنة مؤكدة
َْ
َْ
ْ
أوتر
أوتر بِسب ٍع ،ومن شاء
وذلك َحق" .فمن شاء
خبمس" .يعين :يصَل ركعتني ركعتني ،ثم يوتر
بواحدة ،وهذا هو األصل؛ لقوهل -صىل اهلل عليه
ْ
ْ
وسلم( :-صالة الليل مث َىن مث َىن) متفق عليه.
وحيتمل أن يَرسدها َرسدا وال جيلس إال يف الركعة

األخرية ،وهذا جائز ،وقد جاء من فعله -صىل اهلل
عليه وسلم -كما يف مسند اإلمام أمحد من حديث ر
أم

وخبمس ال
سلمة -ريض اهلل عنها -قالت" :يوتر بِسبع ِ
يَفصل بينهن بسالم وال بكالم" .ويف أيب داود من

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها ": -ويوتر خبمس ،ال
َْ
أوتر بثالث".
آخرهن"" .ومن شاء
يقعد بينهن إال يف ِ
يعين :يصَل ركعتني ثم يُسلم ،ثم يصَل ركعة واحدة؛
ْ
لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-صالة الليل مث َىن
ْ
مث َىن) ،متفق عليه .وحيتمل أن يكون املرادَ :رسدها،
ً
أي :يصَل ثالثا رسدا ال جيلس إال يف الركعة األخرية،
وقد ثبت ذلك عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من

حديث أيب بن كعب قال" :اكن رسول اهلل -صىل اهلل

with one tashahhud. Umm Salamah, may Allah be
pleased with her reported that the Prophet used to
)perform the Witr as seven or five (units of prayer
consecutively, without ending them with the Salaam
]greeting or speaking in between. [Musnad Ahmad
`A'ishah reported that the Prophet used to perform the
'Witr as five (units of prayer) and sit only in the last one.
[Abu Daawood] As for the Witr which consists of three
units of prayer, Ubayy ibn Ka`b reported that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, used to recite Surat-ul-A`laa in [the first
unit of prayer of] the Witr, Surat-ul-Kaafiroon in the
second, and Surat-ul-Ikhlaas in the third. He would not
say the Salaam greeting except once after the third unit
of prayer." [An-Nasaa'i] Ibn `Uthaymeen, may Allah
have mercy upon him, said: ''It is permissible to pray
the Witr as three, five, seven or nine units of prayer. If
one prays three, he has two options: The first one is to
pray three units of prayer consecutively with one
Tashahhud; the second one is to say the Salaam
greeting after the first two units of prayer and then offer
the last one. It is preferable to say the Salaam greeting
after each two units of prayer and then finish the Witr
with one unit of prayer as in doing so, one does extra
worship, and it is in agreement with the Prophet's
practice.

عليه وسلم -يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األىلع ،ويف
الركعة اثلانية بقل يا أيها الاكفرون ،ويف اثلاثلة بقل
ُ ر
آخرهن" .رواه النسايئ.
هو اهلل أحد ،وال يسلم إال يف ِ
وعن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم" :-اكن ال يُسلم يف ركعيت الوتر" رواه
النسايئ .قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل" :-جيوز
الوتر بثالث ،وجيوز خبمس ،وجيوز بسبع ،وجيوز

بتسع ،فإن أوتر بثالث فله صفتان لكتاهما مِّشوعة:

الصفة األوىل :أن يرسد اثلالث بتشهد واحد .الصفة

اثلانية :أن يسلم من ركعتني ،ثم يوتر بواحدة".
واألفضل أن يُسلم من لك ركعتني ،ثم يصَل واحدة

توتر هل ما قد صىل؛ ألن فيه زيادة عمل ،وهو األكرث
َْ
أوتر
من فعله -صىل اهلل عليه وسلم" .-ومن شاء
َ
بواحدة" .يعين :ركعة مفردة ال يتقدمها شفع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :رواه النسايئ وأبو داود وابن ماجه.

اتلخريج :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• حق  :وجب وثبت بال شك ،وهل معان أخرى.
ْ
الوت ُر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ

فوائد احلديث:

ُ .1سنية صالة الوتر واتلأكيد عليها؛ لقوهلَ :
(ح ٌّق).

 .2أن صالة الوتر قد وردت ىلع أوجه متعددة.
 .3جواز اإليتار بسبع ولو َرسدا ،واألفضل أن يَفصل بني لك ركعتني بسالم.

 .4إذا أوتر بسبع فإنه يصليها بتشهدين ،األول بعد الركعة السادسة وقبل السابعة ،واثلاين يف آخر صالته ،كما رواه مسلم.
 .5جواز اإليتار خبمس ولو َرسدا ،واألفضل أن يَفصل بني لك ركعتني بسالم.
ر
 .6جواز اإليتار بثالث ولو َرسدا ،واألفضل أن يصَل ركعتني ،ثم يسلم ثم يوتر بواحدة؛ ألنه أكرث عمال.
 .7أن أقل الوتر ركعة واحدة ،وأن الركعة املفردة جائز من غري كراهة.

املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم،
الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،انلارش:
مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417ه1997 ،م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد
السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .نيل األوطار ،حممد بن يلع
الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .الِّشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه.

الرقم املوحد)11262( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُّ ْ َ
ُ َْ
ُ ُ َْ
ايلد العليا خري من ايل يد السفىل ،وايلد العليا يه
ُْ َ ُ
ُّ ْ َ
َ
المن يفقة ،والسفىل يه السائ يلة

 .462احلديث:

"The upper hand is better than the lower
hand; the upper hand is the giving hand,
and the lower hand is the begging hand".
**

462. Hadith:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل
ْ
اهلل عليه وسلم -قال وهو ىلع ال ِمن َرب ،وذكر الصدقة
َّ َ ُّ َ
ُ ُ َْ
ايلد
واتلعفف عن املسألة« :ايلد العليا خري من ِ
ُْ
ُْ َُ
ُّ ْ َ
ُّ ْ َ
والسفىل يه
المن ِفقة،
العليَا يه
السفىل ،وايلد
َ
السائِلة».
درجة احلديث :صحيح.

Ibn 'Umar, may Allah be pleased with him, reported that
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said while he was on the pulpit
mentioning charity and refraining from asking people:
"The upper hand is better than the lower hand; the
upper hand is the giving hand, and the lower hand is
the begging hand".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن فضل الصدقة The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, mentioned the virtues of charity and dispraised
ُ
وذم سؤال انلاس ،وأخرب أن اإلنسان اذلي يعطي asking people for money. He said that the person who
وينفق أمواهل يف الطااعت ،أفضل من ذاك اذلي يسأل spends and gives his wealth in charity and similar acts
of obedience is better than the one who asks people for
انلاس أمواهلم.
money.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ايلد العليا  :يه ايلد املنفقة املعطية.
• ايلد السفىل  :يه السائلة.

• اتلعفف عن املسألة  :ترك سؤال انلاس وطلبهم.

فوائد احلديث:

َ
 .1فيه فضل ابلذل واإلنفاق يف وجوه اخلري وذ رم السؤال.
َ ُ
َ
اتل َعف ِف عن املسألة ،واحلض ىلع معايل األمور ،وترك دنِيئها ،واهلل حيب معايل األمور.
 .2فيه انلدب إىل

 .3األيدي أربع يه يف الفضل كما يَل :أعالها املنفقة ،ثم املتعففة عن األخذ ،ثم اآلخذة بغري سؤال ،ثم ويه أدناها السائلة.

 .4من استعان باهلل تعاىل ىلع حصول يشء أعني ،وأن العفة من صفات املؤمن الصالح
 .5أفضل الصدقات ما أخرجها اإلنسان من ماهل بعدما يستبيق منه قدر الكفاية نلفسه وعياهل
 .6احلث ىلع االستعفاف واالستغناء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّشة1407 ،ه- .اتلوضيح لِّشح اجلامع الصحيح/ابن امللقن -املحقق :دار الفالح للبحث العليم
وحتقيق الرتاث -دار انلوادر ،دمشق – سوريا -الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .حتفة األحوذي بِّشح جامع الرتمذي -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى دار الكتب العلمية  -بريوت - .ديلل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة
للطباعة والنِّش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م  -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3599( :

421

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Stop (praying) and wait for as long as your
menstrual period would normally prevent
you from praying, and then make Ghusl
(ritual bath).

امكيث قدر ما اكنت حتبسك حيضتك ،ثم
اغتسيل

 .463احلديث:

**

463. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أم حبيبة بنت `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
"Umm Habeebah bint Jahsh complained to Allah's
جحش شكت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
َْ َ ُ
ُ َْ َ
َ ُ
كhim, about blood (which would flow beyond her ،
ادلم ،فقال« :امك ِيث قدر ما اكنت حت ِبس ِك حيضت ِ
َ
menstrual period). He said to her: 'Stop (praying) and
ثم اغت ِس َِل» .فاكنت تغتسل لك صالة.
wait for as long as your menstrual period would
normally prevent you from praying, and then make
Ghusl (ritual bath).' So, she used to make Ghusl for
every prayer”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث حكم املستحاضة وهو أنها تمكث This Hadith explains the ruling pertaining to a woman
who experiences non-menstrual vaginal bleeding. A
أيام حيضتها املعتادة إن اكنت هلا اعدة معروفة ال woman who experiences such a condition should leave
تصَل وال تصوم ،فإذا ما انتهت اعدتها تغتسل وإن prayer for the number of days her menses would
normally last, if her menses is regular and takes a
استمر ادلم ،ثم تصَل وتصوم ،واملستحاضة املرأة اليت
certain number of days every month. When this number
يستمر معها نزول ادلم وال يتوقف.
of days is over and she is still bleeding, she has to pray
and fast normally. A woman in the state of Istihaadah is
the one who incessantly experiences vaginal bleeding.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َّ َ ُّ
ََ
َ َ
ك ْ
اتلألم مما أل َّم بها من هذا املرض.
ت  :أخربت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع وجه
•ش
• امكيث  :توقيف وانتظري قدر اعدة حيضتك.

فوائد احلديث:

ً
 .1أن املستحاضة تعترب نفسها حائضا قدر األيَّام اليت اكن يأتيها فيها احليض ،قبل أن يصيبها ماأصابها من االستحاضة.
َّ
ً
 .2إذا مضت قدر أيَّام اعدتها األصلية ،فإنها تعترب طاهرة من احليض -ولو أن دم االستحاضة معها -فتغتسل من احليض ،فقد أصبحت طاهرة من
احليض.
ً
 .3أن املستحاضة ال جيب عليها الغسل؛ ألن اغتساهلا -ريض اهلل عنها -اكن باجتهاد منها ،ولو اكن واجبا بلينه هلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-.
 .4املستحاضة يلزمها أن تتوضأ للك صالة؛ ألن حدثها دائم ال ينقطع ،ومثلها لك من حدثه دائم اكذلي به سلس بول ،أو خروج ريح مستمر.
 .5أم حبيبة من حرصها -ريض اهلل عنها -ىلع كمال الطهارة للعبادة فإنها تغتسل للك صالة.

 .6سؤال أهل العلم عما يشلك يف أمور ادلين ،حيث إن هذه املرأة شكت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وسأتله عن كرثة ادلم اذلي يصيبها.

 .7أن الشكوى للمخلوق جائزة بِّشط عدم كونها ىلع وجه التسخط.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة،
1423ه .تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام بِّشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح
رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10015( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ً
َ
َْ ُ ً
انْ ُ ْ
رص أخاك ظالما أو مظلوما

 .464احلديث:

Support your brother whether he is an
oppressor or oppressed.
**

464. Hadith:

عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه-مرفواعً« :انْ ُ ْ
رص Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ً
ً
مظلوما» فقال رجل :يا رسول اهلل،
ظالما أو
أخاك
blessings be upon him, said: “Support your brother
ْ
ً
ً
ُ
َْ ُ ُ
أنرصه إذا اكن مظلوما ،أرأيت ِإن اكن ظالما كيف whether he is an oppressor or oppressed.” A man said:
َّ
َْ
َْ ُ
فإن ذلك O Messenger of Allah, I should support him if he is
أَنْ ُ ُ
رص ُه؟ قال« :حت ِج ُز ُه -أو تمن ُعه -من الظلم
oppressed, but how should I support him if he is an
نَ ْ ُ
رص ُه».
oppressor? The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: “Support him by
preventing him from practicing oppression”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :انرص أخاك وال ختذهل The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said that one should support his brother and never
ظاملا أو مظلوما .فقال رجل :أنرصه إن اكن مظلوما disappoint him, whether he was an oppressor or
بدفع الظلم عنه؛ فكيف أنرصه إن اكن ظاملا باتلعدي oppressed. A man, then, said that helping one’s
oppressed brother is by defending him if oppressed, but
ىلع غريه .فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم :تمنعه من
in case he is the oppressor, how can I help him? The
ظلمه لغريه؛ فإن ذلك نرصه.
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
replied that he should help him by preventing him from
oppressing others, which in reality is a help to him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• انرص أخاك  :أي :ادفع عنه ما يِضه.
• ظاملا  :باتلعدي ىلع الغري.

• مظلوما  :بأن تعدى عليه إنسان يف نفسه أو ماهل أو عرضه.
• حتجزه  :أي :تمنعه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب نرصة املظلوم.
 .2األخذ ىلع يد الظالم نرص هل ىلع نفسه وشيطانه.
 .3مِّشوعية القيام حبق األخوة اإليمانية.
 .4نقل اإلسالم املفاهيم اجلاهلية من اهلدم إىل ابلناء ،حيث اكن اجلاهليون يتنارصون سواء أكانوا مظلومني أو ظاملني لغريهم ،باالعتداء ال
بالكف واملنع.

املصادر واملراجع:
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نِّش :دار الوطن للنِّش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار
ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بريوت 1425 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه.

الرقم املوحد)4236( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ
َ ْ ََ َ ً ََْ َُ
َ ََْ َ
إيذا أنفق الرجل ىلع أهلي يه نفقة حيت يسبها فيه ِل
َ َ َ
صدقة

 .465احلديث:

If a man spends something on his family,
seeking reward from Allah for it, it shall be
recorded for him as charity.
**

465. Hadith:

ً
عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا Abu Mas‘ood al-Badri, may Allah be pleased with him,
َ َ ٌَ
ُ
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
الرجل ىلع أهله َن َف َق ًة َحيْتَسبُ َ
أَ ْن َف َ
».
ة
ق
د
ص
هل
فيه
ا
ه
ق
ِ
blessings be upon him, said: "If a man spends
something on his family, seeking reward from Allah for
it, it shall be recorded for him as charity".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

إذا أنفق الرجل ىلع أهله اذلين تلزمه نفقتهم كزوجه If a man spends on his family members whom he is
required to support, as well as others, thereby seeking
وودله ،وغريهم كذلك ،وهو يتقرب بذلك إىل اهلل closeness to Allah, the Almighty, and desiring His -
ُ
تعاىل -وحيتسب عنده أجر ما ينفق فإنه جيزى بهذه reward, he shall be rewarded for his spending as if he
has given charity to the poor and the like.
**

انلفقة كأجر الصدقة ىلع الفقراء وحنوهم من وجوه

الرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حيتسبها  :يطلب بها األجر من اهلل -تعاىل-.
ُْ َ
ْ
• صدقة  :الصدقةَ :ما يعطى ىلع َوجه الق ْرَب هلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1حصول األجر واثلواب باإلنفاق ىلع األهل.
 .2املؤمن يبتيغ يف عمله وجه اهلل ،وما عنده من األجر واثلواب.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني»،
حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .نزهة املتقني بِّشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الِّشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة
الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عِّشة1407-ه- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل
- .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة
والنِّش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6460( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ َ َ
ىَ ََْ ُ
َ َ َ ْ
ير من ال خَلق ِل
إينما يلبس احل ير

 .466احلديث:

Indeed, silk is worn by him who has no
share (in the Hereafter).
**

466. Hadith:

ً َّ
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إِن َما
َ َ َ
يَلْبَ ُس احلَر َ
ير َم ْن ال خالق هل» .ويف رواية للبخاري:
ِ
َ َ َ
« َم ْن ال خالق هل يف اآلخر ِة».
درجة احلديث :صحيح.

`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Indeed, silk is worn by
him who has no share." According to the version of AlBukhari: "... who has no share in the Hereafter".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن احلرير ال The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, said that men who wear silk are those who will
يلبسه من الرجال إال من ال حظ هل وال نصيب هل يف have no share (of good) in the Hereafter. This
اآلخرة ،وهذا فيه وعيد شديد ،ألن احلرير من بلاس statement is a severe threat, because wearing silk is
allowed for women only, and it is also the clothing of the
النساء ومن بلاس أهل اجلنة ،وال يلبسه يف ادلنيا إال
people of Paradise. Only the people of arrogance,
أهل الكرب والعجب واخليالء وهلذا نىه عن لبسه pride, and vanity wear silk in the worldly life. For this
عليه ،وانليه خمتص باحلرير الطبييع ،لكن ينبيغ reason, the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, prohibited men from wearing it. Although
لإلنسان أال يلبس حىت احلرير الصنايع ملا فيه من this prohibition is specific to natural silk, men should
ً
حمرما ،كما أفتت بإباحته اللجنة avoid wearing synthetic silk as well given its softness.
امليوعة ،وليس
But it is not prohibited to wear it according to the Fatwa
ادلائمة.
of the Permanent Committee (KSA).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
راوي احلديث :متفق عليه بكال روايتيه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خالق  :نصيب.

فوائد احلديث:
 .1لبس احلرير من كبائر اذلنوب؛ ألن فيه الوعيد يف اآلخرة ،وَّك ذنب فيه وعيد اآلخرة فهو كبرية من كبائر اذلنوب عند أهل العلم.
 .2من خالف انليه ولبس احلرير يف ادلنيا فإنه يعاقب بدخول انلار؛ إن لم يتب ويستغفر.
 .3لبس احلرير من صفات املرتفني اذلين ال نصيب هلم يف اآلخرة؛ ألنهم استوفوا طيباتهم يف حياتهم ادلنيا.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .ديلل

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عِّش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ 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.

الرقم املوحد)4237( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
He was praying with his lower garment
reaching below his ankles, and, verily,
Allah does not accept the prayer of a man
whose garment reaches below the ankles
(out of arrogance).

َ ى
َ إنى ُه اكن يُ َص ِّيل وهو ُم ْسبل إ َز
 وإين اهلل ال يقبل،اره
ي ي
ي
َ
ْ ُ
صَلة رجل مسبيل
**

467. Hadith:

: احلديث.467

ٌ
َْ ً
 بَين َما رجل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ
َ يصَل ُم ْسب ٌل إ َز
صىل اهلل عليه- هلل
،ار ُه
ِ قال هل رسول ا
ْ َّ َ َ ْ ِ َ ْ ِ
َ َُّ َ َ َ
: فقال، ثم جاء، «اذهب فت َوضأ» فذهب فتوضأ:-وسلم
ْ َّ َ َ ْ َ ْ
َ
ٌ
َ
 ما لك،هلل
ِ  يا رسول ا:«اذهب فتوضأ» فقال هل رجل
َ َ
ر
َّ
َ َ
َّ ك
 «إِن ُه اكن يُ َصَل:ت عنه؟ قال
أ َم ْرت ُه أن يتوضأ ثم س
ُ
َ
َ  وإ َّن،ار ُه
َ وهو ُم ْسب ٌل إ َز
رجل
اهلل ال يقبل صالة
ِ ِ
ِ
ٍ
.»ُم ْس ِب ٍل

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "While a man was performing prayer with his
lower garment reaching below his ankles, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said to him: 'Go and perform ablution.'
The man went and performed ablution then came back.
Again, he (the Messenger of Allah) said to him: 'Go and
perform ablution.' A man said: 'O Messenger of Allah!
Why did you ask him to perform ablution then you were
silent about him (without saying the reason)?' He (the
Messenger of Allah) said: 'He was praying with his Izaar
(lower garment) reaching below his ankles, and, verily,
Allah does not accept the prayer of a man whose
garment reaches below the ankles (out of arrogance)"’.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported صىل اهلل-  أن انليب،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
that while a man was performing prayer with his Izaar
(lower garment) reaching below his ankles, the  فقال هل، رأى رجال مسبال ثوبه يصَل-عليه وسلم
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings  "اذهب فتوضأ" فذهب:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
be upon him, said to him: "Go and perform ablution."
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم رجع فقال هل انليب،فتوضأ
The man went and performed ablution then came back.
Again, he (the Messenger of Allah) said to him: "Go and صىل اهلل عليه-  ثم سأل رجل انليب،" "اذهب فتوضأ:
perform ablution." A man said: "O Messenger of Allah!  يا رسول اهلل مالك أمرته أن يتوضأ؟: فقال-وسلم
Why did you ask him to perform ablution then you were
silent about him (without saying the reason)?" He (the  وإن اهلل ال يقبل، "إنه يصَل وهو مسبل إزاره:قال
Messenger of Allah) said: "He was praying with his  وهذا نص رصيح يف أن اهلل ال يقبل."صالة مسبل
lower garment reaching below his ankles, and, verily,
صالة املسبل؛ يعين صالته فاسدة ويلزم بإاعدتها؛
Allah does not accept the prayer of a man whose
garment reaches below the ankles." This is an explicit ولكن هذا فيه نظر؛ فإن احلديث ضعيف ال يصح
text that states that Allah does not accept the prayer of  والصحيح، صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم- عن انليب
the "musbil" (a man whose garment reaches below his
ankles), meaning that his prayer is invalid and he must  أن صالة املسبل صحيحة ولكنه:من أقوال العلماء
repeat it. However, this Hadith is weak and is not
.آثم
authentically narrated from the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him. The most correct
statement of the scholars is that the prayer of the
"musbil" is valid but he bears a sin for "isbaal" (letting
his garment reach below the ankles).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > مبطالت الصالة:اتلصنيف
**
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راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مسبل إزاره  :إسبال اإلزار :إرخاؤه وإرساهل إىل أسفل الكعبني.
• إزاره  :اإلزار :ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.

فوائد احلديث:
 .1وجوب تغيري املنكر.
 .2ما يعتقد العامة أنه ال قيمة هل يكون يف مزيان الِّشع عظيم ،وهذا من باب عدم احتقار عمل من األعمال.
 .3بعض العبادات مبنية ىلع بعض ،مثاهل غري احلديث املذكور :إذا فسد الوضوء بطلت الصالة.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،ط،4.
بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن
للنِّش ،الرياض1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مشاكة
املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
 اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة منابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4218( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ْ َى ْ َ
احل ُّر فَأبْر ُدوا بالصَلة ،فإن شدة ْ َ
إذا اشتد َ
احل ِّر
ي
َْ َ َى
من فيحي جهن َم

 .468احلديث:

When the heat is intense, delay the prayer
until it becomes fairly cool, for intense heat
is from the boiling and breathing of
Hellfire.
**

468. Hadith:

ُ
ع َم َر وأيب ُه َريْ َر َة وأيب ذر -ريض اهلل `Abdullah ibn `Umar, Abu Hurayrah, and Abu Dharr,
عن عبد اهلل بن
may Allah be pleased with them, reported that the
عنهم -عن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -أنه قال:
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ْ َ َّ ْ ُّ َ َ ْ ُ
ْر
«إذا اشتد احلَر فأب ِردوا بالصالة .فإن شدة احلَر من said: "When the heat is intense, delay the prayer until it
َّ
َْ
becomes fairly cool, for intense heat is from the boiling
في ِح َج َهن َم».
and breathing of Hellfire".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تؤخر صالة The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ordered that the Noon Prayer should be delayed
الظهر عند اشتداد احلر -اذلي هو من تنفس ووهج when the heat is intense, which is from the breathing
جهنم -إىل وقت الربد ئلال يشغله احلر والغم عن and blaze of Hellfire, to a time when it is fairly cool, so
that one is not distracted by heat and grief from
اخلشوع.
submissiveness in prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :متفق عليه عن أيب هريرة وأيب ذر -ريض اهلل عنهما ،-ورواه ابلخاري عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما-.
**

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ُ
• أب ْ ِردوا  :يقال "أبرد " إذا دخل يف وقت الربد.
َ
َّ
• من فيْ ِح َج َهن َم  :انتشار حرها وغليانها وتنفسها.
ْ
• احل َ ُّر  :وهج الشمس يف أيام القيظ.
• الصالة  :أي صالة الظهر.

فوائد احلديث:
 .1استحباب تأخري صالة الظهر يف شدة احلر إىل أن يربد الوقت ،وتنكرس احلرارة ،وقدر اإلبراد ظهور الظل للجدران وحنو ذلك.
ر
 .2أن احلكمة يف ذلك هو طلب راحة املصَل ،يلكون أحِض لقلبه وأبعد هل عن القلق.
 .3أن احلكم يدور مع علته ،فمىت وجد احلر يف بدل ،وجدت فضيلة اتلأخري ،وأما ابلالد ابلاردة -فلفقدها هذه العلة -ال يستحب تأخري الصالة
فيها.

ً

 .4ظاهر احلديث ،واملفهوم من احلكمة يف هذا اتلأخري ،أن احلكم اعم يف حق من يؤدي الصالة مجاعة ِيف املسجد ،ومن يؤديها منفردا يف ابليت،
ألنهم يشرتكون يف حصول القلق من احلر.
ُ ْ
 .5أنه يِّشع للمصَل أن يؤدي الصالة بعيدا عن لك شاغل عنها ومل ٍه فيها.
 .6مرااعة تكميل العبادة أوىل من مرااعة أول الوقت.
ْ
 .7يُرس الِّشيعة اإلسالمية وسهوتلها.

 .8انلار موجودة اآلن.
ُ .9ح ْسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم ببيان حكمته  :يلطمنئ القلب ويعلم سمو الِّشيعة.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3106( :
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َ َ ى
ََْ َ
ُ َ
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صىل
َ
َ
ُ َ
ركعتني مجيعا ،كتيبا يف اذلاك يرين واذلاك يرات

 .469احلديث:

If a man wakes his wife during the night
and they pray, or he prays, two Rak‘ahs
together, they will be recorded among
)those (men and women) who (constantly
make remembrance of Allah.
**

469. Hadith:

ً
عن أيب هريرة وأيب سعيد -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
َ َّ
َ
«إذا أَ ْي َق َظ َّ
الر ُجل أهله من الليل ف َصليا أو صىل
ُ
َ
َ
ركعتني مجيعا ،ك ِت َبا يف اذلا ِكرين واذلا ِكرات».

درجة احلديث :ضعيف.

Abu Hurayrah and Abu Sa‘eed, may Allah be pleased
with both of them, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "If a
man wakes his wife during the night and they pray, or
he prays, two Rak‘ahs together, they will be recorded
among those (men and women) who (constantly) make
remembrance of Allah".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ْ
معىن احلديث :إذا قام َّ
أي َقظ أهله Hadith Explanation: If a man wakes up at night and
الر ُجل من الليل و
َّ
ُ
wakes his wife up for prayer, and they perform prayer
للصالة وصليا مجيعا أو ىلع انفراد ،ك ِتبا يف اذلاكرين together or individually, they will be recorded among
**

اهلل واذلاكرات .ويدخل يف هذا الفضل :الرجل مع the ones who frequently make the remembrance of
Allah. Included in this virtue are the man with his female
حمارمه من النساء ،واملرأة مع حمارمها من الرجال،
Mahrams, and the woman with her male Mahrams. A
ُ
ُ
فكون الرجل يوقظ زوجته ويوقظ بناته ،أو ابلنت man may wake his wife and daughters up, and the
تُوقظ أمها أو أباها ،لك ذلك داخل يف فضل من أيَقظ daughter may wake her mother and father up. All of this
is included in the virtue of waking up a sleeping person
ُ
ً
نائما من أقاربه لصالة الليل .وخص الرجل باإليقاظ؛ for voluntary night prayer. The man was specifically
ْ
أحرص ىلع الطااعت وإال فلو mentioned in the Hadith because men are mostly
ألن األغلب أن الرجال
ُ
keener on performing acts of obedience. If his female
أيَقظته املرأة لاكن األمر ىلع ما ذكر.
Mahram wakes him up, the reward will be still as
mentioned.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه أبو دواد والنسايئ وابن ماجه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ْ
 .1فضيلة أمر الرجل أهله ،من زوج وغريها بانلوافل واتلطواعت.
ر
 .2ينبيغ َّ
للر ُجل أن يُ َريب أهله ىلع الطااعت.

َ َّ
أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا عظيما.
 .3فضل من صىل مع أهله قيام الليل وأنه من اذلاكرين واذلاكرات؛ اذلين

 .4جواز صالة الليل مجاعة يف بعض األحيان.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النِّش 1418 :ه1997 -م نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش:
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عِّش   1407ـهسنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر َ
عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار
إحياء الكتب العربية .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
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صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب
النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد
املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)3281( :

433

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ
َ
إذا أقييمت الصَلة وحرض العشاء فابدأوا
َ
بالعشاء

 .470احلديث:

If the Iqamah for prayer is proclaimed, and
the dinner is served, start with the dinner
**

470. Hadith:

عن اعئشة وعبد اهلل بن عمر وأنس بن مالك -ريض `A'ishah, Abdullah ibn 'Umar, and Anas ibn Malik, may
َّ َ
َ َ َ Allah be pleased with them, reported that the Prophet,
اهلل عنهم -مرفواعً« :إ َذا أُق َ
الصالة ،وحِض
يمت
ِ
ِ
may Allah’s peace and blessings be upon him, said: "If
َ َ
َ َ َ َ
العشاء».
العشاء ،فابْد ُءوا ِب
the Iqamah for prayer is proclaimed, and the dinner is
"served, start with the dinner .

درجة احلديث :صحيحة.

**

Hadith Grade:

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

إذا أقيمت الصالة ،والطعام أو الِّشاب حارضIf the Iqamah for prayer is proclaimed, and food or drink ،
are served, one should start with food and drink; in
فينبيغ ابلداءة باألكل والِّشب حىت تنكرس نهمة order to satisfy his appetite, and his mind should not be
busy with the food.
املصَل ،وال يتعلق ذهنه به ،ويقبل ىلع الصالة،
**

ورشط ذلك عدم ضيق وقت الصالة ،ووجود احلاجة
واتلعلق بالطعام ،وهذا يؤكد كمال الِّشيعة

ومرااعتها حلقوق انلفس مع اليرس والسماحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :حديث اعئشة ريض اهلل عنها :متفق عليه حديث ابن عمر ريض اهلل عنهما :متفق عليه حديث أنس ريض اهلل عنه :متفق عليه
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -
ََ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ُ
إذا أُق َ
يمت  :نو ِدي هلا باإلقامة ،واملراد :الصالة ،اليت يريد أن يصليها.
•
ِ
َّ
• الصالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعءويف الِّشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
َ َ َ َ َْ َ ُ ُر ْ
اء  :قدم يلُؤلك.
• وحِض العش

فوائد احلديث:
 .1تقديم حضور القلب يف الصالة ىلع فضيلة أول الوقت.
 .2الطعام والِّشاب إذا حِضا وقت الصالة ،قدما عليها مالم يضق وقتها فتقدم ىلع أية حال.
الرت ُّخص برتك اجلماعة؛ ألجل االنشغال بالطعام احلارض ،إنما هو َّ
َ َ .3
مقيد باحلاجة إىل الطعام ،وهذا اذلي تؤكده مقاصد الِّشيعة يف باب الصالة.
 .4حضور الطعام للمحتاج إيله عذر يف ترك اجلماعة ،ىلع أن ال جيعل وقت الطعام هو وقت الصالة دائما واعدة مستمرة.
 .5اخلشوع وترك الشواغل مطلوب يف الصالة؛ يلحِض القلب للمناجاة.
 .6سهولة الِّشيعة اإلسالمية.
املصادر واملراجع:
اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
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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.

الرقم املوحد)3066( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If any of you had sexual intercourse with
his wife and then wished to have
intercourse again, then let him perform
ablution between the two times.

إذا أىت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
بينهما وضوءا

**

471. Hadith:

: احلديث.471

ً
ْ
 «إذا: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري
ْ َّ َ َ ْ َ
ُ ُ َ ََ
َ كم أهله ثم
أراد أن يَعود فليت َوضأ بينهما
أىت أحد
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ً وض
.» «فإنه أنش ُط لِل َع ْود: ويف رواية احلاكم.»وءا

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "If any of you had sexual
intercourse with his wife and then wished to have
intercourse again, then let him perform ablution
between the two times." The narration of Al-Haakim
added: "as that will provide him with more energy for
the second time".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ احلديث س
This Hadith clarifies the prophetic guidance concerning يق بليان اهلدي انلبوي فيمن أراد تكرار
ِ
the one who wants to repeat sexual intercourse with his
wife. The Prophet, may Allah's peace and blessings be  "إذا: حيث يقول عليه الصالة والسالم،َمجاع أهله
ُ أح ُد
َ أ َىت
َ كم أهله ثم
upon him, said: 'If any of you had sexual intercourse  إذا جامع:أراد أن يَعود" أي
with his wife and then wished to do that again', i.e. have
َ  ثم رغ،الرجل أهله
َّ ب أن ُي َعاود اجلماع
مرة ثانية
ِ
ِ
intercourse again for a second and third time. The
 واإلرشاد.وثاثلة
prophetic guidance is represented in his statement: انلبوي تمثل يف قوهل عليه الصالة
ْ َّ َ َ ْ َ
ُ
ً  "فليت َوضأ بينهما وض:والسالم
'then let him perform ablution between the two times',  بعد اجلماع:وءا" أي
meaning that after having intercourse for the first time
and before the second time. What is intended by  الوضوء: واملراد بالوضوء هنا.األول وقبل اثلاين
ablution here is the ablution performed for prayer, للصالة؛ ألن الوضوء إذا أطلق فاألصل َمحله ىلع
because when "ablution" is used in the general sense,
ً
مرصحا به عند ابن خزيمة
 وقد جاء،الوضوء الِّشيع
then the basic rule is that it refers to the Shariahَّ
ُ
approved ablution. It was explicitly mentioned in the  وهذا،" " فتوضأ وضوءك للصالة: وفيه،وابليهيق
narration of Ibn Khuzaymah and Al-Bayhaqi: "then
.الوضوء مستحب
make ablution like the ablution you make for prayer".
This ablution –between instances of intercourse– is
recommended (not obligatory).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. والرواية اثلانية عند احلاكم، رواه مسلم:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُّ  من: • لِلْ َع ْو ِد
. َاعد إىل إتيان امرأته: واملراد به هنا،الرجوع

:فوائد احلديث

َ َ فيه استعمال الكناية يف األلفاظ اليت ي ُ ْست.1
. ب"اإلتيان" عن اجلماع-صىل اهلل عليه وسلم- حيا منها؛ حيث عرب انليب
َّ  استحباب الوضوء ملن اراد أن يُعاود اجلماع.2
.مرة أخرى
ِ
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َ َ
سواء اكنت اليت يُريد َ
ٌ
ادة اجلماع َّ
العود إيلها يه املوطوءة ،أو الزوجة األخرى ملن عنده
مرة ثانية،
 .3عموم احلديث يُفيد استحباب الوضوء عند إر
ِ
أكرث من واحدة.
ُ
َُ
َّ
َ
َ
أشارت إيله زيادة احلاكم" :فإنه أنشط للعود".
 .4احلكمة من الوضوء أو الغسل قبل معاودة اجلماع مرة ثانية ما
 .5تعليل األحاكم الِّشعية بعلل تعود إىل مصلحة بدن اإلنسان ،وأن مالحظتها بفعل الطاعة ال يؤثر.
َ
ً
ُ
 .6فيه أن الِّشيعة اإلسالمية شا ِملة ملا يتعلق باألديان وما يتعلق باألبدان؛ ألن الوضوء عبادة ،وهذا فيه مصلحة يف األديان ،هو أيضا منشط
لإلنسان ،وهو مصلحة لألب ْ َدان.
َ َّ
 .7فيه أن الزوجة تسىم أهال ،وهذا ٌ
أمر ُمستفيض دل عليه الكتاب والسنة.

املصادر واملراجع:

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،تأيلف :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت،
الطبعة :السابعة والعِّشون  1415 ,ـه1994/م سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث
اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .فتح ذي ُ
اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار
ابن اجلوزي ،الطبعة  :األوىل  1427 ،ـ  .1431تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .صحيح وضعيف سنن أيب داود ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية -
املجاين -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي،
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش:
ُّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد
مكتبة األسدي ،مكة
العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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When you go to a place to relieve
yourselves, do not turn your face or back
toward the Qiblah (direction of prayer)
while defecating or urinating, but face east
or west.

 فَل تستقبلوا القبلة بغائط وال،إذا أتيتم الغائط
 ولكن رشقوا أو غربوا، وال تستدبروها،بول

**

472. Hadith:

: احلديث.472

ً
 "إذا: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب أيوب االنصاري
ُ َ َ َ َ
َ َ
َ ُ ََ
 وال,قبلوا ال ِقبلة بِغائِط وال بَول
ست
ت
ال
ف
,ط
ئ
ا
الغ
أتيتم
ِ
ِ
َ
َُ ر
َ ُ َْ َْ
ُ
ر
: قال أبو أيوب." ولكن رشقوا أو غربوا,تستد ِبروها
َ
َّ
َ ََ
َ َ َ ََ
احيض قد بُنِ َيت حن َو
ِ  فوجدنا م َر,«فق ِدمنا الشام
َّ
َ
َ َ َفن,الكعبَة
. » ونستَغ ِفر اهلل عز وجل,نح ِرف َعنها

Abu Ayyoob al-Ansaari, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "When you go to a place
to relieve yourselves, do not turn your face or back
toward the Qiblah (direction of prayer) while defecating
or urinating, but face east or west.'' Abu Ayyub said:
''When we arrived in Syria, we found privies built facing
the Ka`bah. So we would turn away from it and ask
Allah the Exalted for forgiveness''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and يرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل يشء من آداب
blessings be upon him, guides to part of the etiquette
of answering the call of nature: One should not face or  وىه الكعبة،قضاء احلاجة بأن ال يستقبلوا القبلة
give his back to the direction of prayer, which is the Holy  وال يستدبروها حال قضاء احلاجة؛ ألنها،املِّشفة
Ka`bah in Makkah, while relieving himself. The
 وعليهم أن، وموضع اتلكريم واتلقديس،قبلة الصالة
direction of prayer must be treated with utmost
ََ
veneration. When answering the call of nature, one has ينحرفوا عنها قِبل املِّشق أو املغرب إذا اكن التِّشيق
َّ أو اتلغريب ليس
to turn away from the direction of prayer and face the . كقبلة أهل املدينة،موجها إيلها
east or the west if the direction of prayer is not to the
east or west, as is the case for the people of Madinah. وملا اكن الصحابة ريض اهلل عنهم أرسع انلاس قبوال
Since the Companions of the Prophet were the quickest  ذكر، اذلي هو احلق، ألمر انليب صىل اهلل عليه وسلم
of people to respond to his commands, Abu Ayyoob,
أبو أيوب ريض اهلل عنه أنهم ملا قدموا الشام إثر الفتح
may Allah be pleased with him, recounts that when they
went to Shaam (Greater Syria) following the conquest,  قد،وجدوا فيها املراحيض املعدة لقضاء احلاجة
they found there toilets which were built facing the ، فاكنوا ينحرفون عن القبلة،بنيت متجهة إىل الكعبة
direction of the Ka`bah. Therefore, they would turn
.ويستغفرون توراع واحتياطا
away from this direction and seek Allah's forgiveness
out of piety and precaution.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو أيوب األنصاري:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
. فكنوا به عن احلدث نفسه، واكنوا يقصدونه لقضاء احلاجة، املاكن املنخفض من األرض: • الغائِط
ُ  اخلارج املستقذر من: • بغائط
.ادلبُر
َ
. ال تولوها ظهوركم: • ال ت ْستَدبِ ُروها
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َ
َ رُ
رشقوا أو غ رر ُبوا  :اجتهوا حنو املِّشق أو املغرب.
• ولكن
َّ
ََ
• فق ِدمنا الشام  :قدمنا إيلها بعد فتحها.
َ
احيض  :مجع مرحاض وهو موضع قضاء احلاجة واتلخَل.
• والم َر ِ

• حنو الكعبة  :جهة الكعبة.
• فنَ َ
نح ِرف عنها  :نميل عن جهة املراحيض اليت يه حنو الكعبة.
• نستغفر اهلل  :نطلب منه املغفرة ،ويه :سرت اذلنوب واتلجاوز عنها.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن استقبال القبلة واستدبارها ،حال قضاء احلاجة.
 .2األمر باالحنراف عن القبلة يف تلك احلال.
 .3أوامر الِّشع ونواهيه تكون اعمة جلميع األمة ،وهذا هو األصل ،وقد تكون خاصة بلعض األمة ،ومنها هذا األمر فإن قوهل" :ولكن رشقوا
أو غربوا" هو أمر بالنسبة ألهل املدينة ومن هو يف جهتهم ،ممن إذا رشقوا أو غربوا ال يستقبلون القبلة.

 .4احلكمة يف ذلك تعظيم الكعبة املِّشفة واحرتامها.

 .5املراد باالستغفار هنا :االستغفار القليب ال اللساين؛ ألن ذكر اهلل باللسان يف حال كشف العورة وقضاء احلاجة ممنوع ،أو االستغفار بعد
اخلروج.
 .6حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه ملا ذكر املمنوع أرشد إىل اجلائز.

 .7ال كراهة يف استقبال الشمس أو القمر حال ابلول والغائط.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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َْ
َُ
 وأدبر انلهار من ههنا؛،إذا أقبل الليل من ههنا

When the night approaches from this side,
and the day retreats from that side, then it
is time for the fasting person to break his
fast.

فقد أفطر الصائم

**

473. Hadith:

: احلديث.473

`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,  قال رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
reported: “The Messenger of Allah, may Allah’s peace
َ
، «إذا أقبل الليل من ه ُهنا:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
and blessings be upon him, said: ‘When the night
َْ
.» فقد أفطر الصائم،وأدبَ َرانلهار من ههنا
approaches from this side, and the day retreats from
that side, then it is time for the fasting person to break
his fast”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

According to Shariah, fasting time begins from dawn to وقت الص يام الِّشيع من طلوع الفجر إىل غروب
sunset. In this Hadith, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, informs that the time of -صىل اهلل عليه وسلم-  فقد أفاد انليب، وذلا.الشمس
breaking the fast is when the night comes from the east  وأدبر انلهار، أنه إذا أقبل الليل من قِبل املِّشق:أمته
and the day retreats from the west; i.e. when the sun َ
 (إذا: كما يف رواية،بغروب الشمس- من قِبل املغرب
sets In another narration: "When the night approaches َ ِ ُ َ
ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ْ َ
from this side and the day retreats from that side and ، وأدبر انلهار ِمن ها هنا،أقبل الليل ِمن ها هنا
َّ
َّ الش ْم ُس َف َق ْد أَ ْف َط َر
َ َ
the sun sets, then it is time for the fasting person to  فقد دخل-)الصائِ ُم
ت
ِ َوغ َرب
break his fast." When this time comes, the fasting
person should break his fast without delay, otherwise ،الصائم يف وقت اإلفطار اذلي ال ينبيغ هل تأخريه عنه
ً
ً
he will be blamed for such a delay. So, he should  وحتقيقا، امتثاال ألمر الشارع،بل يُعاب بذلك
hasten to break his fast in obedience to Allah, the
ً
 وإعطاء،وتميزيا لوقت العبادة عن غريه
،للطاعة
Almighty, and in compliance with His command, and in
َ
ُ
order to make the time of worship distinct from other  "فقد أفطر: قوهل. من مت ِع احلياة املباحة،للنفس حقها
times, and to enable himself to enjoy the permissible  إما أنه أفطر حكما ً بدخول- أ:الصائم" حيتمل معنيني
pleasures of life. “Then it is time for the fasting person
ً
to break his fast” has two possible meanings: 1. He is  ويكون احلث ىلع،اإلفطار ولو لم يتناول مفطرا
legally considered to have broken his fast once the time تعجيل الفطر يف بعض األحاديث معناه احلث ىلع
of breaking the fast comes, even if he has taken nothing
ًّ
to break it. Thus, the encouragement in some Hadiths  وإما أن- ب.فعل اإلفطار حسا يلوافق املعىن الِّشيع
to hasten the break of the fast refers to actual breaking,  دخل يف وقت اإلفطار ويكون احلث: يكون املعىن
so as to accord with the Shariah meaning. 2. The time
 ويؤيده رواية،ىلع تعجيل الفطر ىلع بابه وهذا أوىل
of breaking the fast has come, so he is encouraged to
َّ
".ابلخاري "فقد حل اإلفطار
promptly break his fast. This meaning is more
appropriate and supported by a narration of Al-Bukhari,
which reads: “The time of breaking the fast has come.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما جيب ىلع الصائم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
َّ بن
ُ عمر
ُ
-ريض اهلل عنه- اخلطاب
:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. بان ظالمه: • أقبل الليل
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َ ُ
• من ها هنَا  :أي :من املِّشق.
ً
ً
• أفطر الصائم  :حل هل الفطر بدخول وقته أو قد أفطر حكما وإن لم يفطر رشاع ،الصوم رشاع :اتلعبد هلل -سبحانه وتعاىل -باإلمساك عن األكل
والِّشب ،وسائر املفطرات ،من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

فوائد احلديث:

 .1دخول وقت اإلفطار بغروب الشمس ،وإن اكن ضياء انلهار باقيًا.
 .2استحباب تعجيل الفطر ،إذا حتقق غروب الشمس.

ً

 .3البد من وجود إقبال الليل اذلي يقارنه إدبار انلهار لإلفطار ،أما لو وقعت الظلمة لسبب يندر وقوعه فإنه ال يكون مفطرا بذلك.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نِّش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املوسوعة
الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).
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إذا أقر الرجل بودله طرفة عني فليس ِل أن

 .474احلديث:

If a man acknowledges his paternity of a
child (even) for a moment, he has no right
to deny it (later).

ينفيه

**

474. Hadith:

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال" :إذا َّ
أقر `Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
َ ََْ
said: "If a man acknowledges his paternity of a child
ينفيه".
أن
هل
فليس
عني
ة
الرجل بودله طرف
(even) for a moment, he has no right to deny it (later)".
Its chain of narrators is
درجة احلديث :إسناده حسن.
Hadith Grade:
Hasan/Sound.
**

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أفاد األثر أن الرجل إذا اعرتف بنسب ودل إيله لم This report indicates that if a man acknowledges his
paternity of a child, he has no right to deny this paternity
يكن هل أن ينفيه عنه وال أن ينكر نسبه إيله؛ ألن or the child’s attribution to him later. This is because
هذا من حقوق العباد اليت ثبتت باإلقرار فال ينفع paternity is one of the rights that is established by
acknowledgment, and a subsequent denial or negation
فيها اجلحود وال انلكران.
is not acceptable.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود
راوي احلديث :رواه ابليهيق.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• َط ْرفة عني  :املراد :حتريك اجلفن ،مبالغة يف تقليل املدة.

فوائد احلديث:

ََ
 .1الشارع احلكيم هل تش ُّوف إىل حفظ األنساب ،وإحلاق الفروع باألصول.

 .2إذا أقر اإلنسان بالودل ولو حلظة واحدة ،ثبت نسبه إيله ،وال يمكنه نفيه ً
أبدا.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح 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 بِّشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427السنن الكربى  -ألمحد بن احلسني بن يلع ابليهيق -
املحقق :حممد عبد القادر عطا :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان -الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م .اتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع
الكبري البن حجر العسقالين حتقيق :أبو اعصم حسن بن عباس ,مؤسسة قرطبة  -مرص ,الطبعة :األوىل1416 ،ه.

الرقم املوحد)58160( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة ،فَل بأس

 .475احلديث:

If Allah casts the desire to engage a woman
in the heart of a man, it is okay for him to
look at her.

أن ينظر إيلها

**

475. Hadith:

ُ
جعلت
عن حممد بن مسلمة ،قال :خطبت امرأة ،ف
ََ ُ
ُ
َْ
ُ
أخت ُّبأ هلا ،حىت نظرت إيلها يف خن ٍل هلا ،فقيل هل :أتفعل

Muhammad ibn Maslamah, may Allah be pleased with
him, reported: "I engaged a woman, so I would hide for
her among palm trees that belonged to her until I saw
her." It was said to him: "Did you do that despite the fact
that you are a Companion of the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him?" He
said: "I heard the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, say: 'If Allah casts
the desire to engage a woman in the heart of a man, it
is okay for him to look at her"'.

هذا وأنت صاحب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

؟ فقال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

يقول« :إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ ِخطبة امرأة ،فال
بأس أن ينظر إيلها».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

دل احلديث ىلع أن حممد بن مسلمة -ريض اهلل عنهThis Hadith shows that Muhammad ibn Maslamah, may -
Allah be pleased with him, wanted to engage a woman.
أراد خطبة امرأة فاكن يتخبأ هلا يلنظر إيلها ،فرآه He would hide for her so as to see her. A Taabi`i (a
اتلابيع فاستغرب هذا الفعل منه ،فأخربه بأن فعله Muslim belonging to the generation who were
contemporaries to the Companions) saw him and was
هذا استند إىل أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن
amazed at his attitude. So Muhammad told him that he
ً
أحدا إذا أراد أن ُيطب امرأة وجعل اهلل يف قلبه امليل based his behavior on the Prophet's command that if a
إىل نكاحها فلينظر إيلها ،فدل ىلع استحباب انلظر man wants to engage a woman, such that Allah has
cast an inclination to marrying her in his heart, he
اىل املخطوبة ولو بغري
علمها ,حىت لو اضطر اخلاطب should look at her. Therefore, it is recommended to look
ُ
إىل أن يتخبأ هلا ,وهذا إنما أبيح للحاجة والِضورةat one's prospective wife even without her knowledge. .
In this respect, one might hide for her, which is only
permissible for this necessity.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :حممد بن مسلمة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

• أختبأ هلا  :ألجل انلظر إيلها.

• خطبة امرأة  :طلب انلاكح من ويلها.
• فال بأس  :ال حرج وال منع ً
رشاع.

فوائد احلديث:
 .1يباح انلظر إىل من يريد أن يزتوجها وإن لم تأذن وال ويلها اكتفاء بإذن الشارع ،ملا يف ذلك من املصالح ،وهو إتمام انلاكح ىلع بينة.
 .2أن العلة يف مِّشوعية انلظر إىل املخطوبة ,لريى منها ما يدعوه إىل نكاحها.
 .3أنه حيرم انلظر إىل النساء ،ألنه هنا علق إباحة انلظر ىلع إرادة انلاكح ،فغريه يبىق ىلع األصل ،وهو حرمة انلظر إيلهن.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش  :مؤسسة الرسالة

الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ،ت :سمري بن أمني الزهريي ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -حاشية
السندي ىلع سنن ابن ماجه  ,انلارش :دار اجليل  -سلسلة األحاديث الصحيح لألبلاين ,مكتبة املعارف ,الطبعة األوىل  1415 ,ـه -اتليسري بِّشح اجلامع
رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري للصنعاين ,تَّ :
نوير َ ْ
الصغري للمناوي ,مكتبة اإلمام الشافيع الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه َّ -
اتل ُ
حممد إبراهيم ,مكتبة دار
ِ
ِ ِ
السالم ،ط  1432 ، 1 :ـه -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم
رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام بِّشح
بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58063( :

444

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي If a man holds a man while another kills the
one being held, the killer is to be killed and
قتل ,وحيبس اذلي أمسك
the one who held him is to be imprisoned.

 .476احلديث:

**

476. Hadith:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of them,
ُ
َ ُ reported that the Prophet, may Allah's peace and
َ َََُ
ر
اآلخ
ه
ل
ت
وق
الرجل
الرجل
عليه وسلم« :-إذا أمسك
blessings be upon him, said: "If a man holds a man
ُْ ُ
ْ َ َ
َ َ ُْ
يقتَل اذلي قتَل ،وحيبَ ُس اذلي أمسك».
while another kills the one being held, the killer is to be
killed and the one who held him is to be imprisoned".

ً
حكما عند الشيخ
لم جند هل

**

األبلاين وقال ابن حجر:

درجة احلديث( :صححه ابن القطان ,ورجاهل
ثقات ,إال أن ابليهيق رجح

Hadith Grade:

املرسل).

املعىن اإلمجايل:

ً

Brief Explanation:

أفاد احلديث أنه إذا أمسك شخص شخصا آخر This Hadith indicates that if someone takes hold of a
person so that a third person kills him, then the killer is
َّ
يلقتله ثالث ،فإن ،القاتل يقتل ألنه املبارش للقتلto be killed and the one who held him is to be ،
أما اذلي أمسك فلكونه متسببا يف القتل بإمساكه imprisoned until he dies as punishment for him. Indeed,
the one who held him facilitated the killing by taking
للمقتول فإنه حيبس إىل أن يموت عقوبة هل.
hold of that person until he was killed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
راوي احلديث :رواه ادلارقطين وابليهيق.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• وقتله  :قتل القاتل الرجل املمسوك.
• اآلخر  :اثلالث.

• يقتل اذلي قتل  :اذلي بارش قتله بطريق القصاص.

• وحيبس اذلي أمسك  :يسجن املمسك بطريق اتلعزير.

فوائد احلديث:
 .1إذا أمسك إنسان آخر؛ يلقتله ثالث ،فقتله فإن القاتل يقتل بال خالف بني العلماء؛ ألنه قتل من يكافئه عمدا بغري حق ،أما املمسك
فيحبس حىت يموت ،وال قود عليه ،وال دية.

 .2حبس املمسك حىت املوت مناسب لتسببه بإمساك القتيل حىت قتل.

 .3يف احلديث ديلل ىلع القاعدة املشهورة :إذا اجتمع املبارش واملتسبب اكن الضمان ىلع املبارش ،وهنا ليق لك منهما جزاءه املناسب جلنايته ،واهلل
حكيم عليم.

املصادر واملراجع:

-سنن ادلارقطين ،أليب احلسن ادلارقطين  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد

برهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م السنن الكربى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب
العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الطبعة األوىل  - 1428توضيح 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  -فتحذي اجلالل واإلكرام بِّشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل -1427
 سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين  -دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبسللنِّش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار
الكتب العلمية .سنة النِّش 2001 - 1422 :ط .1

الرقم املوحد)58203( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
When the Imam says Amen, you too say
Amen, for whoever says Amen at the same
time the angels say Amen will have his
previous sins forgiven.

إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه
تأمني املَلئكة :غفر ِل ما تقدم من ذنبه

 .477احلديث:

**

477. Hadith:

َ
ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا أ َّم َن Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة:
upon him, said: "When the Imam says Amen, you too
غفر هل ما تقدم من ذنبه».
say Amen, for whoever says Amen at the same time
the angels say Amen will have his previous sins
forgiven".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نؤمن إذا أمن The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ordered us to say “Aameen” (Amen) when the
اإلمام ،ألن ذلك هو وقت تأمني املالئكة ،ومن Imam says it because this is the time when the angels
وافق تأمينه تأمني املالئكة ،غفر هل ما تقدم من say “Aameen”, and whoever says it at the same time as
the angels his previous sins will be forgiven.
**

ذنبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أمن اإلمام  :قال آمني بعد قراءة الفاحتة.
• فأمنوا  :فقولوا آمني.

• من وافق  :يف القول والزمان.

• تأمني املالئكة  :اذلين شهدوا تلك الصالة.

فوائد احلديث:
 .1مِّشوعية اتلأمني لإلمام واملأموم واملنفرد.
 .2أن املالئكة تؤمن ىلع داعء املصلني ،واألظهر أن املراد منهم اذلين يشهدون تلك الصالة من املالئكة يف األرض والسماء ،واستدل ذللك بما
أخرجه ابلخاري من أنه صىل اهلل عليه وسلم قال ":إذا قال أحدكم آمني ،قالت املالئكة يف السماء :آمني ،فوافق أحدهما اآلخر ،غفر اهلل هل ما
تقدم من ذنبه".
ُّ
 .3فضيلة اتلأمني ،وأنه سبب يف غفران اذلنوب ،لكن عند حمقيق العلماء أن اتلكفري يف هذا احلديث وأمثاهل ،خاص بصغائر اذلنوب ،أما
الكبائر فال بد هلا من اتلوبة.
ُّ
واملؤمن ىلع ادلاعء أن يكون حارض القلب.
 .4أنه ينبيغ لدلايع

 .5استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع مِّشوعية جهر اإلمام باتلأمني،ألنه علق تأمني املؤتمني بتأمينه وال يعلمونه إال بسماعه ،وهذا قول
اجلمهور.
ً
 .6من األفضل لدلايع أن يشابه املالئكة يف لك الصفات اليت تكون سببا يف اإلجابة ،اكتلِضع واخلشوع والطهارة وحضور القلب ،واإلقبال
ىلع اهلل يف لك حال.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام
بِّشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5844( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ى
ُ
 أو املؤمن فغسل وجهه،إذا توضأ العبد املسلم

If a Muslim or - a believer - performs
Wudu’ (ablution), when he washes his face,
every sin he has committed with his eyes is
washed away with the water or with the last
drop of water.

خرج من وجهه لك خطيئة نظر إيلها بعينيه مع
 أو مع آخر قطر املاء،املاء

**

478. Hadith:

: احلديث.478

ً
َّ
 «إذا توضأ: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ
َُ َ
ُ
جهه خرج ِم ْن َوج ِه ِه
 أو املؤمن فغسل و،العبد املسلم
َ
َ
َ ُّ ُ
 أو مع آخر ق ْط ِر،لك خ ِطيئَ ٍة نظر إيلها بِ َعيني ِه مع املاء
 فإذا غسل يديه خرج من يديه لك خطيئة اكن،املاء
َْ َ ََ
 فإذا غسل،آخ ِر قطر املاء
ِ  أو مع،بطشتها يداه مع املاء
َْ
ْ َ
رجليه خرجت لك خطيئة َمشت َها ِرجاله مع املاء أو
َ
.»مع آخر قطر املاء حىت ُيرج ن ِق ًيا من اذلنوب

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘If a Muslim or - a believer
- performs Wudu’ (ablution), when he washes his face,
every sin he has committed with his eyes is washed
away with the water or with the last drop of water. When
he washes his hands, every sin he committed is
washed away from his hands with the water or with the
last drop of water. And, when he washes his feet, every
sin that his feet walked towards is washed away with
the water or with the last drop of water, until he comes
out cleansed of all sins"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Wudu’ (ablution) cleanses four parts of the body: the
face, the hands and forearms, the head, and the feet.
This cleansing is both physical and spiritual. The
physical cleansing is obvious, because the person
washes his face, his hands and forearms, and his feet,
and wipes his head. The head could have been washed
like the other parts, but Allah lightened its cleansing to
only wiping (with a wet hand). This is because the head
is covered with hair and it is the uppermost part of the
body. If someone were to wash his head, this would be
difficult, especially if he has a lot of hair and also in the
cold weather. So, due to Allah's mercy, He reduced the
obligation of cleansing the head to wiping it instead of
washing. When a person performs Wudu’, there is no
doubt that he physically cleanses those parts of his
body, which indicates the perfection of Islamic rituals as
they obligate Muslims to cleanse the parts of their
bodies that are usually visible (and thus exposed to the
elements). As to spiritual cleansing, it should be the
intention of a Muslim performing ablution to cleanse
himself from sins. If someone washes his face, all the
sins that he saw with his eyes will be washed away.
Allah mentioned the eyes - and Allah knows best - just
as an example, as the nose and the mouth may also
sin, as someone may speak unlawful words or smell
something that he has no right to smell. The eyes were
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**

َّ ُالوضوء الِّشيع ت
، الوجه:طهر فيه األعضاء األربعة

 وهذا اتلطهري يكون. والرجالن، والرأس،ايلدان
ً
 أما كونه، ويكون تطهريا معنويا،تطهريا حسيا
،تطهريا حسيا فظاهر؛ ألن اإلنسان يغسل وجهه
 واكن الرأس بصدد، ويمسح الرأس، ورجليه،ويديه
 ولكن اهلل،أن يغسل كما تغسل بقية األعضاء

،خفف يف الرأس؛ وألن الرأس يكون فيه الشعر
 فلو غسل الرأس وال سيما إذا،والرأس هو أىلع ابلدن
 وال،اكن فيه الشعر؛ لاكن يف هذه مشقة ىلع انلاس

-عز وجل-  ولكن من رمحة اهلل،سيما يف أيام الشتاء

 فإذا توضأ اإلنسان،أن جعل فرض الرأس املسح فقط
 وهو،ال شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهريا حسيا

يدل ىلع كمال اإلسالم؛ حيث فرض ىلع معتنقيه أن
 أما.يطهروا هذه األعضاء اليت يه اغبلا ظاهرة بارزة

، ويه اليت ينبيغ أن يقصدها املسلم،الطهارة املعنوية

 فإذا غسل وجهه خرجت لك،فيه تطهريه من اذلنوب

 إنما-واهلل أعلم-  وذكر العني،خطايا نظر إيلها بعينه
 والفم، وإال فاألنف قد ُيطئ،هو ىلع سبيل اتلمثيل
 وقد،قد ُيطئ؛ فقد يتلكم اإلنسان بكالم حرام

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يشم أشياء ليس هل حق يشمها ،ولكن ذكر العني؛ mentioned, because most of the of sins arise from
looking at things a person is not permitted to look at.

ألن أكرث ما يكون اخلطأ يف انلظر .وتكفري اذلنوب
يف احلديث يراد بها الصغائر ،أما الكبائر فال بد هلا

من توبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خرج  :كناية عن غفرانها هل.

• خطيئة  :ذنب صغري متعلق حبق اهلل تعاىل.

• بطشتها يداه  :ابلطش  :األخذ الشديد من لك يشء  ،واملعىن اكتسبتها يداه.
• الوضوء  :اتلعبد هلل -عز وجل -بغسل األعضاء األربعة ىلع صفة خمصوصة.

فوائد احلديث:
 .1فضل الوضوء ،وأن املواظبة عليه وسيلة للنقاء من اذلنوب.
 .2لك عضو من أعضاء اإلنسان يقع يف بعض املعايص ،فالعني بانلظر ،وايلد بابلطش وايلد بالرسقة وحنو ذلك ،وذللك اذلنوب تتبع لك جارحة
اكتسبتها ،وخترج من لك جارحة تاب منها.

 .3وجوب غسل القدمني وعدم إجزاء مسحهما.

 .4الوضوء يكفر خطايا هذه األعضاء اليت جيري عليها ماؤه.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض

الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة،
1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
خلن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه.
تأيلف د .مصطىف ا ِ

الرقم املوحد)3284( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When anyone of you performs ablution, let
him sniff water in his nose and then blow it
out. Whoever cleans his private parts with
stones, let him do so with an odd number of
stones. Whoever wakes up from his sleep,
let him wash his hands three times before
putting them in the water container (of
ablution), for none of you knows where his
hands were during his sleep.

 ثم،إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء

 وإذا استيقظ، ومن استجمر فليوتر،يلنترث
أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن

 فإن أحدكم ال يدري،يدخلهما يف اإلناء ثَلثا
أين باتت يده

**

479. Hadith:

: احلديث.479

صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َّ
ُ أحد
ُ توضأ
َ َكم فَلي
جعل يف
 «إذا: قال-اهلل عليه وسلم
َ
ْ  ومن، ثم يلَنتَنْرث،ماء
َ َاست
ً أن ِفه
 وإذا،جمر فليُوتِر
ِ
َ
ُ ُ َ ََ َ ْ
َ َ
غسل يَ َديه قبل أن
ِ استيقظ أحدكم من نو ِمه فلي
ُ حد
َ َ فإ َّن أ،لهما يف اإلنَاء ثالثًا
ُ يُ ْدخ
َكم ال ي
دري أين
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ ْ
َ َ
َ َ
نشق بِ ِمنخريه من
ِ  «فليست: ويف رواية.»باتت يده
َ ْ َ َ َّ
.»نشق
ِ  «من توضأ فليست: ويف لفظ.»املاء

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "When anyone of you
performs ablution, let him sniff water in his nose and
then blow it out. Whoever cleans his private parts with
stones, let him do so with an odd number of stones.
Whoever wakes up from his sleep, let him wash his
hands three times before putting them in the water
container (of ablution), for none of you knows where his
hands were during his sleep." In another narration: "Let
him sniff water in his nostrils." Another wording:
"Whoever performs ablution, let him sniff water in his
nose”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith includes three main parts, and each has its
own ruling: 1. Anyone starting to make ablution should
put water in his nose, then blow it out. This is because
the nose is part of the face that one is commanded to
wash. There are numerous authentic Hadiths that
establish its permissibility, because it is from the
Shariah-required cleanliness. 2. Anyone who wants to
clean his private parts from impurities with stones
should do so with an odd number of stones; the least of
which is three, and the most of which is what is
necessary to fully clean the impurities off his body. 3.
Anyone who wakes up from night sleep should not put
his hand in the water container or touch anything until
he washes them three times. One's hands are more
likely to wander during night sleep, which is relatively
long.The hand may touch some filth while one does not
know about it. Hence, it is legislated to wash one's
hands to make them clean.

 للك فقرة،يشتمل هذا احلديث ىلع ثالث فقرات

فذكر أن املتوىضء إذا رشع يف.1 .حكمها اخلاص بها
 ثم أخرجه منه وهو،الوضوء أدخل املاء يف أنفه

االستنشاق واالستنثار املذكور يف احلديث؛ ألن
ُ
 وقد،األنف من الوجه اذلي أ ِمر املتوىضء بغسله
تضافرت األحاديث الصحيحة ىلع مِّشوعيته؛ ألنه
ً من انلظافة املطلوبة
ثم ذكر أيضا أن من أراد.2 .رشاع
 أن يكون قطعه،قطع األذى اخلارج منه باحلجارة

، أقلها ثالث وأعالها ما ينقطع به اخلارج،ىلع وتر
ً وتنيق املحل إن اكن
 توتر أعداد، وإال زاد واحدة،وترا
ً وذكر.3 .الشفع
أيضا أن املستيقظ من نوم الليل ال
َّ ُ ْ
 حىت يغسلها، أو يمس بها رطبًا،يُد ِخل كفه يف اإلناء
ً - ثالث مرات؛ ألن نوم الليل
، يكون طويال-اغبلا
 فلعلها تصيب بعض،ويده تطيش يف جسمه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املستقذرات وهو ال يعلم ،فِّشع هل غسلها للنظافة

املِّشوعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفضائل واآلداب > اآلداب الِّشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم .الرواية اثلاثلة :متفق عليها ،ولفظ مسلم( :فليستنرث) ،بدل( :فليستنشق).
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• توضأ أحدكم  :رشع يف الوضوء.
َْ ْ ْ
• فليَج َعل  :فليضع ،واملراد بالوضع االستنشاق.
• ليَسنتَ ْ
رث  :يعين يلخرج املاء من أنفه ،بعد إدخاهل ،وإدخاهل هو االستنشاق.
ِ
ْ ْ
َ
استَج َمر  :استعمل اجلمار-ويه احلجارة -لقطع األذى اخلارج من أحد السبيلني ،وهو االستنجاء باحلجارة.
•
َ ُْ ْ ُْ
• فليوتِر ِ :يلن ِه استجماره ىلع وتر ،وهو الفرد :مثل ثالث و مخس أو حنوهما ،وال يكون قطعه االستجمار ألقل من ثالث.
َّ َ
ُ َ ْ
• فِإن أ َح َدكم ال يَد ِري : ....تعليل لغسل ايلد بعد االستيقاظ.
• باتت يده  :حقيقة املبيت يكون من نوم الليل.
َْ ْ
• فليَ ْستَن ِش ْق  :هو إدخال املاء يف األنف.
ْ َ
• بِ ِمنخ َري ِه  :ثقبا أنفه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب االستنشاق واالستنثار.
 .2االستنشاق غري االستنثار ألن اجلمع بينهما يف حديث واحد يدل ىلع اتلغاير بينهما.
 .3حمل االستنشاق واالستنثار قبل غسل الوجه ،وهو من تمام غسله؛ فيكون ً
فرضا كغسل الوجه.
ً
 .4األنف من الوجه يف الوضوء أخذا من هذا احلديث مع اآلية( :فاغسلوا وجوهكم) املائدة آية: {6}.
 .5مِّشوعية اإليتار ملن استنىج باحلجارة.
 .6مِّشوعية غسل ايلدين من نوم الليل.
 .7احلكمة يف غسل ايلدين للنائم ،كونه ال يدري أين باتت يده.
 .8حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث ربط احلكم ببيان حكمته؛ لزيداد امللكف إيمانا به ،ويتبني بذلك سمو الِّشيعة.
 .9كمال الِّشيعة اإلسالمية بالعناية بالطهارة واالحتياط هلا.
 .10األخذ بالوثيقة والعمل باالحتياط.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .اإلملام بِّشح
عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر يف دمشق ،الطبعة األوىل  1381ـه– 1962م.

الرقم املوحد)3033( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When Ramadan comes, the gates of
Paradise are opened, the gates of Hell are
closed, and the devils are chained.
**

480. Hadith:

ْ ْ َ ُ
ْ َ ِّ ُ َ ى
اجلن ية َوغلقت
إذا جاء رمضان فتيحت أب َواب
ى
َ ِّ َ ْ َ ُ ى
ُ الش َياط
يني
ت
ار وصفد ي
أبواب انل ي

: احلديث.480

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
 ف ِتحت، « ِإذا جاء رمضان: قال-اهلل عليه وسلم
and blessings be upon him, said: ‘When Ramadan
َّ َ
َ َ ر
ُ َْ ْ ََ ُ ر
َْ
َّ
comes, the gates of Paradise are opened, the gates of ت
ِ  وصفد،ار
ِ  وغلقت أبواب انل،أبواب اجلن ِة
َّ
ُ الشيَاط
Hell are closed, and the devils are chained"’.
.»ني

ِ

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Hurayrah reported that the Prophet, may Allah's صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- أخرب أبو هريرة
peace and blessings be upon him, said that when the
month of Ramadan begins, the gates of Paradise are  "إذا دخل رمضان فتحت أبواب: قال-عليه وسلم
opened, the gates of Hell are closed, and the devils are ،" وصفدت الشياطني، وغلقت أبواب انلريان،اجلنة
ً
chained. These are three things that happen during
 تفتح: أوال:فهذه ثالثة أشياء تكون يف رمضان
Ramadan: 1. The doors of Paradise are opened, as an
ً
encouragement for those working to enter Paradise by أبواب اجلنة ترغيبا للعاملني هلا بكرثة الطااعت من
performing more good deeds, such as prayer, charity, :ً ثانيا.صالة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغري ذلك
remembering Allah, reciting the Qur’an, etc. 2. The
doors of the Hellfire are closed, due to fewer sins being  وذلك لقلة املعايص فيه من،تغلق أبواب انلريان
ً
committed by the believers in Ramadan. 3. The devils  املردة منهم؛: يعين، تصفد الشياطني: ثاثلا.املؤمنني
are chained up, meaning: the strongest devils or
أخرج هذه الرواية- كما جاء ذلك يف رواية أخرى
Maradah, as stated in another narration. This version
was narrated by Imam an-Nasaai in his Sunan [4/434,  وأمحد يف مسنده،)2105 رقم434/4( النسايئ يف سننه
no. 2105], and Imam Ahmad in his Musnad [2/292]. Al-  كما، هو حديث جيد لشواهده: قال األبلاين،)292/2(
Albaani said: "It is a good Hadith by virtue of the
ُ ََ
supporting evidence." [Mishkat al-Masabeeh 1/612, no.  هم أشد الشياطني: والمردة،يف مشاكة املصابيح
ً
َ
1962] The Maradah are the strongest devils, who are ،الغ ُّل
 واتلصفيد معناه،عداوة وعدوانا ىلع بين آدم
the most hostile towards humans. They are chained up,
ُّ َ ُ
اكنوا
ما
إىل
ُيلصوا
ال
حىت
أيديهم
ل
 تغ:يعين
meaning: their hands are tied so they are prevented
from causing the harm that they could cause outside -  وَّك هذا اذلي أخرب به انليب،ُيلصون إيله يف غريه
ً
Ramadan. This and everything else that the Prophet,
، حق أخرب به نصحا لألمة-صىل اهلل عليه وسلم
may Allah's peace and blessings be upon him, said is
ً
ً
.وحتفزيا هلا ىلع اخلري وحتذيرا هلا من الِّش
the truth, and he informed us of it to give advice to the
Muslims, encourage them to do good, and warn them
against evil. [Sharh Riyad as-Saliheen 5/273]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ر
ُّ ُ
. وهو بمعىن ُسلسلت، ويه األغالل، شدت باألصفاد: • صفدت
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1إكرام شهر رمضان.
 .2بشارة للصائمني فيه بأن هذا الشهر املبارك موسم عبادة وخري.
 .3ليس بلاِغ الِّش عذر يف رمضان؛ ألن أسباب الِّش قد كفت عنه أو قلت ،فال حيرم اخلري فيه إال حمروم.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث
اإلساليم ،دار املعرفة-بريوت-4 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه-5 .صحيح ابلخاري –اجلامع
الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-6 .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-7 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-8 .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نِّش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور
عن الطبعة امليمنية-9 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة
اثلانية1399 ،ه-10 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10107( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إذا جلس بني شعبها األربع ،ثم جهدها ،فقد

 .481احلديث:

If he sits between her four limbs and exerts
himself, Ghusl becomes obligatory.

وجب الغسل

**

481. Hadith:

َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أ َّن َّ
انل َّ
يب  -صىل اهلل
ُ َِ َ َ
َ َ
َ َ
عليه وسلم  -قال(( :إِذا َجل َس بني شع ِبها األربع ،ثم
َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ
ب الغ ْسل))  .ويف لفظ ((وإن لم
جهدها ،فقد وج
ُْ
زنل)).
ي ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "If he sits between her four limbs and
exerts himself (by having sexual intercourse with her),
Ghusl (ritual bath) becomes obligatory." Another
version adds: "even if he does not ejaculate".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

إذا جلس الرجل بني أطراف املرأة األربع ،ويه If a man sits between a woman's four limbs; i.e. her
arms and legs, and he inserts his male organ into her
ايلدان والرجالن ،ثم أدخل ذكره يف فرج املرأة؛ فقد vagina, then it is obligatory on both of them to make
وجب عليهما الغسل من اجلنابة وإن لم حيصل إنزال Ghusl (ritual bath) in order to remove Janaabah (state
of ritual impurity) even if no semen is discharged.
مين؛ ألن اإلدخال وحده أحد موجبات الغسل.
Penetration on its own necessitates Ghusl.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > موجبات الغسل
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ
• إذا َجل َس  :أي الرجل.
َ
ُ
• ش َع ِب َها األ ْر َب ِع  :شعب مجع شعبة ،وهو القطعة من اليشء ،ويريد بذلك يديها ورجليها ،وهو كناية عن اجلماع.
ُ
َ َ
• ث َّم َج َهدها  :بلغ املشقة وحفزها وكدها ،وهو كناية عن اجلماع.
• َوإ ْن ل َ ْم يُ ْزن ْل  :أي :لم يزنل ًّ
منيا.
ِ
ِ
ُ
• َو َجب الغسل  :لزم وثبت الغسل.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل من إدخال اذلكر يف الفرج ،وإن لم حيصل إنزال.
 .2استعمال الكناية فيما يستحيا من اتلرصيح به.
َ
 .3اإلشارة إىل بعض احلِكم من إجياب الغسل باجلماع ،ويه عودة نشاط اجلسم بعد اجلهد املوجب لفتوره.
 .4يكون هذا احلديث ناسخا حلديث أيب سعيد "املاء من املاء" املفهوم منه بطريق احلرص ،أنه ال غسل إال من إنزال املين.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3533( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Observe the fast when you see it (the new
moon of Ramadan), and break the fast
when you see it (the new moon of
Shawwal), but if the sky is overcast and you
cannot see it, then act on estimation (by
counting Sha`baan as 30 days).

ْ َ ُ ُ ْ ََ
ُ ُ َ ُ ََْ
ُ
 فإن، وإذا رأيتموه فأف يطروا،إذا رأيتموه فصوموا
ُ
ُْ َ
غ ىم عليكم فاقد ُروا ِل
**

482. Hadith:

: احلديث.482

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,  سمعت: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
reported: "I heard the Messenger of Allah, may Allah's
ُ ْ «إذا َرأَي: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
وه
تم
peace and blessings be upon him, saying: 'Observe
َ
ُ فَ ُص
َّ ُ
ُ  وإذا َرأ ْيتُ ُموه فَأفْ ِط،وموا
the fast when you see it (the new moon of Ramadan),  فإن غم عليكم،روا
ْ َ
and break the fast when you see it (the new moon of
.»فاق ُد ُروا هل
Shawwal), but if the sky is overcast and you cannot see
it, then act on estimation (by counting Sha`baan as 30
days)"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Rulings of the noble Shariah are built on principles  فال ُي ْع َدل،أحاكم الِّشع الِّشيف ُتبْ َىن ىلع األصل
which are immune to modification unless there is
certainty. For instance, the basic rule is that one is not  وأن، أن األصل بقاء شعبان: ومن ذلك.عنه إال بيقني
required to fast as long as Sha`ban is still going on. This  ما دام أن شعبان لم،اذلمة بريئة من وجوب الصيام
ْ ْ ُ
ruling stands as long as the thirty days of Sha`ban have
 أو يُ َرى، فيعلم أنه انتىه،تك َمل عدته ثالثني يوما
not passed yet, the thing that signals its end, or if one
َُُْ
sights the crescent which signals the beginning of صىل-  وذلا فإن انليب. فيعلم أنه دخل،هالل رمضان
Ramadan. For this reason, the Prophet, may Allah's  علُّق صيام شهر رمضان وفطره،-اهلل عليه وسلم
peace and blessings be upon him, made the fast of
ََ
ٍ  أو ق، فإن اكن هناك مانع من غيم.برؤية اهلالل
Ramadan and the break of its fast contingent on seeing  أو،رت
ْ
the crescent. In case it is cloudy, rainy, or the like,  فيُكمل عدة شعبان ثالثني يوما؛ ألن األصل،حنوهما
Sha`ban is to continue its thirty days, because in
َ ُْ
 "أن: والقاعدة،بقاؤه فال حيكم خبروجه إال بيقني
principle it lasts thirty days unless there is a certainty
".األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن
proving otherwise. The Shariah rule states: "The ruling
stands on its original case."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > رؤية اهلالل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. واملراد رآه من تثبت به رؤيته، أي هالل رمضان، أبرصتموه: • إذا رأيتموه

. إمساك عن املفطرات بنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس: والصوم، فابتدئوا الصوم من الغد: • فصوموا
. فاتركوا الصوم من الغد: أي: فأفطروا
•
ِ
ُ
ُ
َّ
. من غيم وغريه، است ِرت عليكم حباجب: • غم عليكم
ً  تمام ثالثني:  وهو، أبلغوه قدره: • فاقدروا هل
.يوما
ِ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

 .1وجوب صوم رمضان ،إذا ثبتت رؤية اهلالل ً
رشاع.

 .2من انفرد برؤيته يف بر وحنوه لزمه العمل بمقتىض رؤيته.

 .3أن صيام شهر رمضان معلق برؤية انلاس أو بعضهم للهالل.
َْ َ
 .4وجوب إكمال شعبان ثالثني يوما ،إذا حال دون َمنظره غيْ ٌم أو حنوه.
 .5وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هالل شوال ً
رشاع.

 .6وجوب إكمال رمضان ثالثني ً
يوما إذا حال غيم أو حنوه دون هالل شوال.

 .7إبطال االعتماد ىلع قول أهل احلساب يف دخول الشهر.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نِّش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من 1427 - 1404ه).
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When you prostrate, place your palms (on
the ground) and raise your elbows

إذا سجدت فضع كفيك ،وارفع مرفقيك

 .483احلديث:

**

483. Hadith:

ً
عن َ َ
مرفواع« :إذا Al-Baraa' ibn `Aazib, may Allah be pleased with them
الرباء بن َاعزب -ريض اهلل عنهما-
َْ
َّ
both, reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
ََْ
َ
َس َ
وارفع ِم ْرفقيك».
جدت فضع كفيك
peace and blessings be upon him, said: "When you
prostrate, place your palms (on the ground) and raise
"your elbows.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ ر
معىن احلديث إذا َس َجدت ىلع األرض ف َمكن كفيك
ر
َُ
من األرض وارفع اذلراعني من األرض مع جمافاة
ْ
اجلَنبَني؛ ألنه أشبه بهيئة املتواضع وأبْعد عن هيئة
ُ
الك َساىل ُ
ومشابهة احليوانات ،فإن ُ
المنبسط يشبه
ِسباع احليوانات ،حال افرتاشها ويُشعر حاهل باتلهاون
َّ
بالصالة وقِلة االعتناء بها ،واإلقبال عليه ،ويف

حديث ميمونة -ريض اهلل عنها -عند مسلم" :اكن -
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -جيَايف يديه فلو أن بهيمة أرادت
أن تَمر َ
لمرت".

Brief Explanation:
**

This Hadith says to place the palms on the ground and
lift the arms from the ground, spread them away from
body when prostrating. This position is akin to
humbleness, far away from resembling the position of
the lazy or an animal. Prostration with one’s arms flat
on the ground resembles the way wild beasts lie down.
In addition, it gives the impression of indifference to
prayer and lack of enthusiasm for it. Maymoonah, may
Allah be pleased with her, narrated that the Messenger,
may Allah’s peace and blessings be upon him, used to
keep his arms away from his sides, to the point where
”if an animal wanted to pass under them, it could do so.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ر
ََ
اذلراع َ
بالع ُضد.
• ِم ْرفقيْك  :هو َم ْو ِصل

فوائد احلديث:

ر
َّ
َّ
السجود َّ
كفيه ىلع األرض ،والكفان ُعضوان من أعضاء ُّ
السبعة.
 .1أن الواجب ىلع املصَل أن يَضع
َّ
َّ
 .2هذا احلديث أيَّد األصل من أن املراد بايلدين هما :الكفان.
َ َّ
باطن الكفني من األرض.
 .3استحباب تمكني ِ
ر
َ
َّ
 .4استحباب رفع اذلراعني عن األرض ،وكراهة افرتاشهما كما يفرتش السبع ِذراعيه.
 .5مِّشوعية ُ
ابلعد عن ُمشابهة احليوانات يف الصالة ،اليت يه ُمنَاجاة ودخول ىلع اهلل -تبارك وتعاىل-.
َّ
والرغبة يف َ
َّ
والقوةَّ ،
العبادة.
 .6مِّشوعية إظهار النشاط
ُ ر
َّ
ُّ ُ
ُّ
ضو حقه من العبادة.
 .7أن المصَل إذا اعتمد ىلع مجيع أعضاء السجود ،أخذ لك ع ٍ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ُّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف:
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عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة،
الطبعة :العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.

الرقم املوحد)10927( :

459

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
When you hear the muezzin, repeat what
he says.

إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول

 .484احلديث:

**

484. Hadith:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-‘Aas, may Allah be pleased
َ َ ُ with him, reported that the Prophet, may Allah's peace
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إِذا س ِمعتم
and blessings be upon him, said: “When you hear the
َُر َُ ُ
َ َُ
المؤذن فقولوا ِمثل َما يقول».
muezzin, repeat what he says”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

إذا سمعتم املؤذن للصالة فأجيبوه ،بأن تقولوا مثل ما

يقول ،مجلة جبملة ،فحينما يكرب فكربوا بعده،
وحينما يأيت بالشهادتني ،فأتوا بهما بعده ،فإنه حيصل

لكم من اثلواب ما فاتكم من ثواب اتلأذين اذلي

حازه املؤذن ،واهلل واسع العطاء ،جميب ادلاعء.
يستثىن من احلديث لفظ( :يح ىلع الصالة ،يح ىلع

Brief Explanation:
**

If you hear the muezzin making the call for prayer,
respond to the call by repeating what he is saying, word
for word. When he says “Allahu Akbar” or pronounces
the two testimonies of faith, repeat after him. By doing
so, you will attain the reward which you have missed
and the muezzin has obtained for making the Adhan.
Indeed, Allah the Almighty answers supplications and
gives generously.

الفالح) فإنه يقول بعدها :ال حول وال قوة إال باهلل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ْ ْ ر َ
• إذا َس ِمعتُ ْم ال ُم َؤذن  :إذا سمعتم صوت املؤذن باألذان.
• مثل ما يقول  :لك مجلة يقوهلا.

فوائد احلديث:
 .1مِّشوعية إجابة املؤذن بمثل ما يقول ،وذلك بإمجاع العلماء.
 .2ال يقول شيئا إذا شاهد املؤذن ولم يسمعه.
 .3يتابع املؤذن اثلاين بعد انتهاء األول ،وإن تعدد املؤذنون؛ لعموم احلديث.
 .4تكون إجابة املجيب بعد انتهاء املؤذن من اجلملة لقوهل( :فقولوا)؛ ألن الفاء للرتتيب.
َّ
 .5جييب املؤذن يف لك أحواهل ،إن لم يكن يف خالء أو ىلع حاجته؛ ألن لك ذكر هل سبب ال ينبيغ إهماهل؛ حىت ال يفوت بفوات سببه.
 .6سعة فضل اهلل -عز وجل ،-وكمال رشيعته.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3013( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
When a dog drinks from the vessel of any of
you, let him wash it seven times.

إذا رشب اللكب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا

 .485احلديث:

**

485. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ
َ ُ
أح ِدكم
رشب اللكب يف إناء
عليه وسلم -قال «:إذا ِ
ُ
ُ
ُ
له ً
َ َ
سبعا» .وملسلم « :أواله َّن بالرتاب» .عن
غس
فلي ِ
عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما -عن انليب -
َ
صىل اهلل عليه وسلم -قال «:إذا َولغ اللكب يف اإلناء
َّ
َ ُّ
فاغسلوه ً
سبعا وعف ُروه اثلَّا ِمنة بالرتاب».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "When a dog drinks from the vessel of
any of you, let him wash it seven times." A narration by
"Muslim adds: "The first of which should be with dust.
`Abdullah ibn Mughaffal, may Allah be pleased with
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ''When a dog laps a
vessel, wash it seven times, and rub it with dust in the
eighth time”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن اللكب من احليوانات املستكرهة اليت حتمل
ً
كثريا من األقذار واألمراض أمر الشارع احلكيم
بغسل اإلناء اذلي ولغ فيه سبع مرات ،األوىل منهن
مصحوبة بالرتاب يلأيت املاء بعدها ،فتحصل انلظافة

اتلامة من جناسته ورضره.

Brief Explanation:
**

As the dog is one of the animals that are disliked, which
carry many impurities and diseases, the wise legislator
has ordered washing seven times the utensils which
they lap. The first wash should include dust followed by
water, so as to thoroughly eliminate impurities and
harms.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
راوي احلديث :حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه .حديث عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما :-رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن ُم َغ َّفل ُ
الم َز ر
ين -ريض اهلل عنهما -
ِ
ِ
ِ

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• إذا َولغ  :رشب بطرف لسانه ،وهو أن يدخل لسانه يف املاء وغريه من لك مائع ،فيحركه ولو لم يِّشب ،فالِّشب أخص من الولوغ.
• اللكب  :احليوان املعروف.
َر
• عف ُروه  :اتلعفري ،اتلمريغ يف العفر ،وهو الرتاب.

فوائد احلديث:
 .1اتلغليظ يف جناسة اللكب ،لشدة قذارته.
ُ
 .2ولوغ اللكب يف إناء ،ومثله األكل ،ينجس اإلناء ،وينجس ما فضل منه.
 .3وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.
 .4وجوب اتلطهري بالرتاب واتلكرار ً
سبعا خاص باتلطهري من ولوغه دون بوهل وعذرته وسائر ما لوثه اللكب.
ُ
َ
 .5وجوب استعمال الرتاب مرة ،واألوىل أن يكون مع األوىل يلأيت املاء بعدها .وتكون يه اثلامنة املشار إيلها يف الرواية األخرى .وال فرق بني

أن يطرح املاء ىلع الرتاب أو الرتاب ىلع املاء أو أن يؤخذ الرتاب املختلط باملاء ،فيغسل به أما مسح موضع انلجاسة بالرتاب فال جيزئ.
َّ ر
 .6عظمة هذه الِّشيعة املطهرة ،وأنها تزنيل من حكيم خبري ،وأن ُم َؤديها صلوات اهلل عليه لم ينطق عن اهلوى ،وذلك أن بعض العلماء حار يف
حكمة هذا اتلغليظ يف هذه انلجاسة ،مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ،ولم يشدد يف اتلطهري منها ،حىت قال فريق من العلماء :إن اتلطهري ىلع هذه
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الكيفية من ولوغ اللكب تعبدي ال تعقل حكمته ،حىت جاء الطب احلديث باكتشافاته ومكرباته ،فأثبت أن يف لعاب اللكب مكروبات وأمراضا
فتاكة ،ال يزيلها إال الرتاب.
 .7ظاهر احلديث أنه اعم يف مجيع الالكب ،حىت الالكب اليت أذن الشارع باختاذها ،مثل الكب الصيد واحلراسة واملاشية.
 .8جناسة اللكب أغلظ انلجاسات.

 .9الصابون واألشنان ال يقومان مقام الرتاب يف ذلك؛ ألن انلص إذا ورد بيشء معني واحتمل معىن ُيتص بذلك اليشء لم جيز إلغاء انلص
واطراحه ،فإلم جيد غريه فال حرج ،قال تعاىل( :فاتقوا اهلل ما استطعتم).

املصادر واملراجع:

اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة 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 ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3143( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When anyone of you is in doubt about his
prayer and he does not know how much he
has prayed, three or four (Rak‘ahs [units of
prayer]), he should cast aside his doubt and
base his prayer on what he is sure of, and
then he should perform two prostrations
before giving salutations. If he has prayed
five Rak‘ahs, they will make his prayer an
even number for him, and if he has prayed
exactly four, then they will be a humiliation
for the devil.

 فلم يدر كم صىل،إذا شك أحدكم يف صَلته
ثَلثا أم أربعا؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ما

 فإن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم،استيقن
 وإن اكن صىل،اكن صىل مخسا شفعن ِل صَلته
.إتماما ألربع؛ اكنتا ترغيما للشيطان

**

486. Hadith:

: احلديث.486

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ  «إذا شك:-صىل اهلل عليه وسلم
،أح ُدكم يف صالته
َْ
ْ
فلم يَد ِر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ فليَ ْط َر ِح الشك
َ َ ْ
ََْْ
 ثم يسجد سجدتني قبل أن،استيْق َن
نب ىلع ما
ِ ويل
َ
ر
ْ َ َ
 وإن اكن، فإن اكن صىل مخسا شفع َن هل َصالته،ي ُ َسل َم
ْ ً َْ
ً أل ْر َبع؛ اكنتا تَ ْرغ
.»يما للشيطان
ِ
ٍ ِ صىل ِإتماما

Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "When anyone
of you is in doubt about his prayer and he does not
know how much he has prayed, three or four (Rak‘ahs
[units of prayer]), he should cast aside his doubt and
base his prayer on what he is sure of, and then he
should perform two prostrations before giving
salutations. If he has prayed five Rak‘ahs, they will
make his prayer an even number for him, and if he has
prayed exactly four, then they will be a humiliation for
the devil".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Hadith explains how a Muslim should address the
doubts that he encounters while offering the prayer. In
such a case, a Muslim should act upon the number of
Rak‘ahs (units of prayer) which he is certain of. If he
has doubts about the number of Rak‘ahs, he is to count
the less number of Rak‘ahs which he is certain of. He
should complete the prayer as due and then offer two
prostrations of forgetfulness before making the
salutation. According to the Hadith under study, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "If anyone of you is doubtful about his prayer",
meaning: if he is in a state of uncertainty and cannot
verify the number of Rak‘ahs which he has actually
prayed. For example, he is not sure whether he has
performed three or four Rak‘ahs, so he should discard
his doubts, namely, the fourth Rak‘ahs. Afterwards, he
is to build on the number of Rak‘ahs which he is sure
of, which is three. "Then he should offer two
prostrations before he makes the salutation." This
Prophetic statement proves that offering the prostration
of forgetfulness before the salutation is better. "Thus,
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يبني احلديث الِّشيف كيفية اتلعامل مع الشكوك

 وذلك أن يبين ىلع،اليت ترد للمسلم حال الصالة
 فإن اكن الشك يف عدد الركعات فايلقني،ايلقني
. ثم يسجد سجدتني للسهو قبل السالم،العدد األقل

صىل-  قال رسول اهلل:فيف احلديث عن أيب سعيد قال
: "إذا شك أحدكم يف صالته" أي:-اهلل عليه وسلم
 "فلم يدر،تردد بال رجحان فإنه مع الظن يبين عليه

،" مثال "فليطرح الشك:كم صىل ثالثا أو أربعا؟" أي
َْْ
نب ىلع ما
ِ  ما يشك فيه وهو الركعة الرابعة "ويل:أي
: قوهل. وهو ثالث ركعات، علمه يقينا:استيقن" أي
 هذا األفضل أن،""ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم

 "فان اكن صىل: قوهل.يكون السجود قبل السالم

 فإن اكن ما صاله: أي،مخسا" تعليل لألمر بالسجود

،يف الواقع أربعا فصار مخسا بإضافته إيله ركعة أخرى
ْ َ َ
 السجدتان تشفعان هل: أي،""شفع َن هل صالته

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الصالة؛ ألنها بمقام ركعة ،والصالة اليت يصليها يف if he has offered five Rak‘ahs", here, he, may Allah's
peace and blessings be upon him, highlights the reason
أصلها شفع وليست وتر؛ ألنها أربع ركعات ىلع املثال why the person is ordered to offer the prostration of
املِضوب يف احلديث ،وقوهل" :وإن اكن صىل إتماما forgetfulness. That is, assuming that he had actually
offered four Rak‘ahs and then added one more, the
ألربع" ،إن اكن صىل أربعا يف الواقع فيكون قد أدى
total number of Rak‘ahs becomes five; then the two
ما عليه من غري زيادة وال نقصان .قوهل" :اكنتا prostrations, which represent one Rak‘ah, makes the
ترغيما للشيطان" ،أي :وإن صارت صالته بتلك prayer even-numbered, as corresponding to the nature
of the four-Rak‘ah prayer given as example in the
الركعة أربعا اكنتا ،أي :السجدتان ترغيما ،أي :إذالال Hadith. If he already had performed four Rak‘ahs, then
he had done what he is required to do, so the two
للشيطان ،واهلل أعلم.
prostrations, in this case, are intended for inflicting
humiliation and disgrace upon the devil. And Allah
knows best.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً

• ترغيما  :أي :إلصاقا ألنفه يف الراغم ،وهو الرتاب ،واملراد :إذالهل.
َّ َ
• شك  :تردد الشخص بني وقوع الفعل منه وعدم وقوعه ،ولو ترجح أحدهما ىلع اآلخر.
َُْْ
َ َْْ
نب صالته ىلع ما تيقنه.
• فليطرح  :فليل ِق ما شك فيه ،ويبعده عنه ،ويل ِ
َّ
• ويلنب  :يعين :يعتمد ما تيقن أنه أىت به من الصالة ،خبالف املشكوك فيه فال يعتربه.

فوائد احلديث:
 .1أن املصَل إذا شك يف صالته ولم يرتجح عنده أحد األمرين فإنه يطرح الشك ويعمل بايلقني ،وهو األقل ،فيتم صالته ويسجد للسهو قبل أن

يسلم ثم يسلم.
ً
ً
ُّ ً
ً
 .2جعل اهلل -تعاىل -هاتني السجدتني طريقا إىل جرب الصالة ،وردا للشيطان خاسئا ذيلال مبعدا عن مراده ،وبهما تكمل صالة العبد ويمتثل
أمر اهلل -تعاىل -بالسجود اذلي عىص به إبليس ربه.
ً
 .3أحد أسباب سجود السهو الشك يف الصالة ،وهذا احلديث يف حكم سجود السهو للشك فيها ،هذا ما لم يكن الشك وسواسا يالزم اإلنسان،
َّ
يعمل العمل ،ويقول يف نفسه :إنه لم يعمله ،فهذا ال سجود عليه.
ً

 .4احلديث رصيح يف صحة الصالة بهذه الصورة ،إذا لم يطرأ عليها ما يبطلها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال
اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)11231( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When anyone of you prays towards an
object that acts as a barrier between him
and the people and then someone tries to
pass in front of him, he should push him
away; and if he insists, he should fight him,
for indeed he is a devil.

ى
ُ ُ صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس
،رتهُ من انلاس
إذا
ُ ْ َ ََْْ
َ ََْ
 فإن أىب،فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه
ُْ ََُْ
فليقات يله؛ فإنما هو شيطان
**

487. Hadith:

: احلديث.487
ْ

ً  مرف-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخل ُ ْدر ري
Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,  (إذا:واع
ِ
َّ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ُ َْ
ُ
ُ
أحد
فأراد
،انلاس
من
ه
رت
س
ي
يشء
إىل
أحدكم
صىل
blessings be upon him, said: "When anyone of you
ُْ َُْ َ
ُ ْ َ ْ َْ َ
َ ََْ
prays towards an object that acts as a barrier between  فإن أىب فليقاتِله؛ فإنما،أن جيتاز بني يديه فليدفعه
him and the people and then someone tries to pass in
.)هو شيطان
front of him, he should push him away; and if he insists,
he should fight him, for indeed he is a devil".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Shariah enjoins caution and firmness in all matters. ،يأمر الِّشع باختاذ احلزم واحليطة يف األمور لكها
Prayer is the most important among all worldly and
َّ
religious affairs. Therefore, the wise Lawgiver urges  ذلا حث الشارع،وأهم أمور ادلين وادلنيا الصالة
َ
ْ ُ
people to take care of it and orders the praying person السرتة هلا إذا دخل
احلكيم ىلع العناية بها واختاذ
to use something as a barrier between himself and the
 حىت ال ينقصوا،املصَل يف صالته لتسرته من انلاس
people so that they would not render his prayer
deficient by passing in front of him as he worships his  فإذا أراد، وأقبل ينايج ربه،صالته بمرورهم بني يديه
Lord and communicates privately with Him. If someone ، فليدفع باألسهل فاألسهل،أحد أن جيتاز بني يديه
tries to pass before him, he should repel him in the
easiest way possible. If he does not stop, however, he ، فقد أسقط حرمته،فإن لم يندفع بسهولة ويرس
ً
is no longer deemed inviolable, for he is now a  املقاتلة، والطريق لوقف عدوانه،وأصبح معتديا
transgressor. In such a situation, the only way to avert
، فإن عمله هذا من أعمال الشياطني،بدفعه بايلد
his aggression is to fight him by pushing him away
forcefully. This is because his action is typical of the  واتللبيس،اذلين يريدون إفساد عبادات انلاس
devils who seek to spoil people's acts of worship and
.عليهم يف صالتهم
cause them confusion during prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُّ
. أي جعل شيئًا أمامه يف صالته: • إذا صىل أحدكم إىل يشء
ُ ُ • ي َ ْس
. حيول بينه وبينهم: رت ُه من انلاس
ْ
. قريبًا منه بينه وبني ُسرتته: • بني يديه
. امتنع أن يندفع ويرجع: • فإن أىب
ْ
ُْ َ َْ
. فليُ َدافِعه بشدة: • فليُقاتِله
ُ : • فإنما هو
.الممت ِنع عن االندفاع والرجوع
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• شيطان  :مثل الشيطان ملحاولة التشويش ىلع املصَل وإفساد صالته أوتنقيصها.

فوائد احلديث:

 .1مِّشوعية السرتة للمصىل ِيلَ َ
يق صالته من انلقص أو القطع.
 .2مِّشوعية قربه منها ،يلتمكن من َر ُّد من يمر بينه وبينها ،وئلال يضيق ىلع َّ
املارة.
ْ
 .3حتريم املرور بني املصَل وبني ُسرتته؛ ألنه من عمل الشيطان.
َّ ً
معتد.
أوال ،فإن لم يندفع ،منع ولو بِ َدفعه ،ألنه
 .4منع من يريد املرور بني املصىل وبني سرتته ،ويكون بإشارة أو تسبيح
ٍ
 .5أن املدفوع بعد اتلنبيه والرفق معه إذا رفض وتسبب موته من ادلفع فليس ىلع ادلافع ذنب وال قصاص؛ ألن دفعه مأذون فيه ،وما ترتب ىلع
املأذون فيه ،غري مضمون.
 .6مِّشوعية احلركة يف الصالة ملصلحتها.
ً
ُ ْ
 .7يؤخذ منه أن ادلفع ال جيوز إال إذا صىل إىل سرتة معتربة رشاع.
 .8جواز إطالق لفظ الشيطان ىلع من فنت شخصا يف دينه.

 .9يؤخذ منه مِّشوعية ادلفع يف احلرم امليك لعموم احلديث.

املصادر واملراجع:

اإلملام بِّشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3098( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
If anyone of you is praying behind
something that conceals him from people
and somebody tries to pass in front of him,
he should push him away; if he refuses, the
praying person should use force against
him for he is a devil.

إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من انلاس،

فأراد أحد أن جيتاز بني يديه ،فليدفعه فإن أىب
فليقاتله؛ فإنما هو شيطان.

 .488احلديث:

**

488. Hadith:

ً
مرفواع« :إذا
عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه
َ
َّ َ َ ُ ُ
انلاس ،فأ َراد َ
كم إىل يشء ي َ ْس ُ ُ
رت ُه ِم َن َّ
أحد
صىل أحد
َ ْ ُ َ ُْ
َ ْ َ ْ َ ُْ
أن َجيْتَ َ
از بني يديه ،فليدفعه ،فإن أىب فليقاتِله؛ فإنما
َ
ر
ُ
هو شيطان» .ويف رواية« :إذا اكن أ َح ُدك ْم يُ َصَل فال
َْ َ ْ
ََ ْ
ْ
ع أحدا ُ
يم ُّر بني يديه ،فإن أىب فليُقاتِل ُه؛ فإن معه
يد
َ
القر َ
ين».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "If anyone of you is
praying behind something that conceals him from
people and somebody tries to pass in front of him, he
should push him away; if he refuses, the praying person
should use force against him for he is a devil." Another
narration reads: "If anyone of you is praying, he should
not let anyone pass in front of him; if he refuses then
use force, for he has a (devil) companion with him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َ
دخل املصَل يف صالته ،وقد وضع أمامه سرتة؛ Before a Muslim starts praying, he can place something
إذا
in front of him to conceal him from people so that the
لتسرته من انلاس ،حىت ال ينقصوا صالته بمرورهم reward of his prayer is not reduced by their passing in
بني يديه ،وأقبل ينايج ربه ،فأراد أحد أن جيتاز بني front of him.When he starts communication with his
Lord, he should lightly repel anyone who wishes to pass
يديه ،فليدفع باألسهل فاألسهل ،فإن لم يندفع
ً in front of him. If that person is not repelled with ease,
بسهولة ويرس؛ فقد أسقط حرمته ،وأصبح معتدياthis means he has violated the limits and become an ،
وجيوز وقف عدوانه باملقاتلة بدفعه بايلد؛ فإن عمله aggressor. In this case, it is permissible to push him
away and stop his aggression by force. Passing in front
هذا من أعمال الشياطني ،اذلين يريدون إفساد of the praying person belongs to the deeds of the devils
who wish to spoil people's acts of worship and confuse
عبادات انلاس ،واتللبيس عليهم يف صالتهم.
them during their prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ً

• إذا صىل أحدكم إىل يشء  :أي :جعل شيئا أمامه يف صالته حيول بينه وبني انلاس.

• جيتاز  :من اجلواز ،وهو املرور.
ُ
ر
اعت متمرد من اجلن أو اإلنس ،وسيم بذلك إما بلعده عن احلق ،أو لالحرتاق يف أصل خلقته.
• شيطان  :يطلق ىلع :لك ٍ
َ
• الق ِرين  :هو املقارن املصاحب من شياطني اجلن.

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1استحباب وضع السرتة بني يدي املصَلً ،
نفالً ،
إماما أو منفردا ،أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل.
فرضا اكنت الصالة أو
 .2استحباب القرب من السرتة ،حبيث يكون بينه وبينها قدر إماكن السجود.

467

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3أن دفع املار مقيد بوضع السرتة.

 .4مِّشوعية دفع املار أمام املصَل.
َّ
ُ ْ
ُ ْ
َّ
 .5أن مدافعة املار تكون باألسهل ،فيكون باملنع ،فإن لم ي ِفد فليدفعه ،فإن لم ي ِفد فباملقاتلة ايلدوية ،وال ينتقل إىل العنف إال بعد نفاد وسائل
اللني ،وهذا اعم يف مدافعة الصائل ،ما لم ُيش املباغتة ،فيستعمل أحسن وسائل الوقاية.
َّ
ومعتد.
 .6جواز مقاتلة من أراد املرور بني املصَل وسرتته إذا لم يندفع إال بذلك؛ ألنه صائل
ٍ
 .7املقاتلة املدافعة بشدة ،وليس املراد املقاتلة بالسالح ،وال بالصورة اليت تؤدي للهالك.
ُّ
 .8جواز احلركة يف الصالة ملصلحتها ،حيث رشع للمصَل رد املار ومدافعته.
 .9عظم إثم املار أمام املصَل.

 .10استحباب صيانة الصالة مما ينقصها ،ويذهب بكماهلا.
ُّ
 .11عظم مرتبة الصالة ،ومناجاة اهلل تعاىل فيها؛ حيث وجب احرتام املصَل ،وعدم التسبب بالتشويش عليه.
َّ
ُّ .12
املار بني يدي املصَل من شياطني اإلنس ،اذلين يفسدون ىلع انلاس صالتهم وعباداتهم ،أو أن الشيطان اذلي هو صاحبه وقرينه ،يقويه
وحيضه ىلع أذية انلاس ،وإفساد عباداتهم.

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،
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10871( :
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If any of you leads the people in prayer, let
him shorten it, because among them are
the weak, the sick, and the busy (who have
needs to fulfil). If any of you prays alone,
then let him prolong (his prayer) as much
as he wishes.

إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم
الضعيف والسقيم وذا احلاجة ،وإذا صىل
أحدكم نلفسه فليطول ما شاء

 .489احلديث:

**

489. Hadith:

ً
مرفواع« :إذا صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ ُْ َ ر ْ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
الضعيف
فيهم
فإن
ف
أحدكم للناس فليخف
upon him, said: "If any of you leads the people in prayer,
َّ َ َ
والس ِقيم وذا احلاجة ،وإذا صىل أحدكم نلفسه let him shorten it, because among them are the weak,
َْ ْ
the sick, and the busy (who have needs to fulfil). If any
فليُ َط رول ما شاء».
of you prays alone, then let him prolong (his prayer) as
much as he wishes".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -األئمة أن ُيففوا
الصالة ىلع حسب ما جاءت به السنة ،وعلل ذلك أن
وراءهم ضعيف ابلنية ،وضعيف القوة ،وفيهم

مريض ،وفيهم ذو حاجة ،وأما إذا صلوا بمفردهم فلو

شاء أحدهم طول ولو شاء خفف.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, commanded the Muslims to shorten the prayer
according to what is in the Sunnah. He justified that by
saying that the weak people, as well as the sick and
busy people, pray behind them. However, when they
pray individually, they are free to either prolong or
shorten the prayer as they wish.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام  -رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• للناس ً :
إماما للناس.
ً
• فليخفف  :ال ر
يطول تطويال يشق ىلع انلاس ،وذلك مع اتلمام.

• الضعيف  :ضعيف اخللقة اكنلحيف ،وتفسري الضعيف هنا بضعيف اخللقة هلزال أو كرب أو صغر ،ألن الضعف خالف القوة.
• السقيم  :املريض.

• وذا احلاجة  :أي صاحب احلاجة وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل ،والغالب أنها أمور ادلنيا كما يف قصة الرجل اذلي صىل خلف معاذ -ريض
اهلل عنه ،-واعتذر بأنهم أصحاب نواضح.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ختفيف صالة اجلماعة مع اإلتمام.
 .2جواز تطويل صالة املنفرد ما شاء ،ولكن يف الفريضة ال يطيل حىت ُيرج الوقت وهو يف الصالة ،وذلك كيال تصطدم مصلحة املبالغة
باتلطويل من أجل كمال الصالة مع مفسدة إيقاع الصالة يف غري وقتها.

 .3وجوب مرااعة العاجزين وأصحاب احلاجات يف الصالة.

 .4أنه ال بأس بإطالة الصالة ،إذا اكن عدد املأمومني ينحرص وآثروا اتلطويل.

 .5أنه ينبيغ لإلنسان أن يسهل ىلع انلاس طريق اخلري ،وحيببه إيلهم ،ويرغبهم فيه ،ألن هذا من اتلأيلف ،ومن بيان حماسن اإلسالم.
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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 - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .منحة العالم
يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح 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  .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عِّشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5880( :
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When anyone of you prays, let him do so
behind a barrier, even if an arrow

إذا صىل أحدكم ،فليسترت لصَلته ،ولو بسهم

 .490احلديث:

**

490. Hadith:

عن َس ْربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه -عن انليب Sabrah ibn Ma`bad al-Juhani, may Allah be pleased
with him, reported: “The Prophet, may Allah’s peace
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا صىل أحدكم،and blessings be upon him, said: ‘When anyone of you
ْ
فليستَ ِرت لصالته ،ولو بسهم».
”’prays, let him do so behind a barrier, even if an arrow.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث الِّشيف أنه يستحب للمصَل وضع The Hadith points out that it is recommended for a
person to put something before him as a barrier when
سرتة أمامه ,وأن السرتة حتصل بكل يشء ينصبه he offers prayer. That barrier can be anything he sets
املصَل أمامه ,ولو اكن قصريا أو دقيقا اكلسهم ,ويف up in front of him, even if it were short or thin like an
arrow. Indeed, this is one of the manifestations of the
ذلك مظهر من مظاهر يرس الِّشيعة وسماحتها.
ease and leniency of the Islamic Shariah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريجَ :س ْربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ليسترت  :يلجعل هل سرتة حال صالته.
ُ
• بسهم  :هو عود دقيق من اخلشب جيعل يف طرفه نصل ،يرَم به عن القوس.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السرتة أمام املصَل؛ حلفظ صالته من انلقصان ،أو ابلطالن.
ً
 .2األفضل يف السرتة أن تكون كمؤخرة َّ
الرحل ،فإن لم جيد ذلك وال أقل منه ،جعل ولو سهما.
َّ
ًّ
 .3احلرص ىلع وضع السرتة ،ولو من أدق األشياء وأقلها ،ألجل إشعار انلفس بأن أمام العينني حدا عن جماوزة انلظر ،فال يتبعه القلب بأفاكره
ًّ
ووساوسه ،ويلجعل بينه وبني املارين حدا ،يمزي به موضع حرم صالته.

 .4األفضل ادلنو من السرتة ،وأن تكون عند موضع سجوده؛ تلحد من ُ
جتاوز نظره إىل ما وراء ماكن السجود ،وئلال حيتجز مساحة أكرب من
حاجته ،فيضيق ىلع املارين ،وئلال يعرض صالته للنقص ،أو القطع ممن يمر بينه وبينها.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها
وفوائدها ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف) ،اعم النِّش  1415 :ـه-
 .1995توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10869( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ْ إذا صمت من الشهر ثَلثًا فَ ُص ْم ثََلَ َث َع
رشة
َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََْ َ
وأربع عرشة ومخس عرشة

If you fast three days of the month, then
fast the thirteenth, fourteenth and fifteenth

: احلديث.491

**

491. Hadith:

صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر
َ ً َ َ ْ َّ
َ  «إ َذا ُص ْم:-اهلل عليه وسلم
 ف ُص ْم،ت ِم َن الشه ِر ثالثا
ِ
ََ ْ َ َ َْ َ ََ ْ َ ََْ َ ََ ْ َ َ َ َ
 عن قتادة.» ومخس عِّشة، وأربع عِّشة،ثالث عِّشة
ُ
َ
- هلل
ِ  اكن رسول ا: قال-ريض اهلل عنه- بن ملحان
َُُ َ
َّ َ
:يض
ِ ابل
ِ ِ يأمرنا بِ ِصيامِ أيام-صىل اهلل عليه وسلم
ََ ْ َ َ َْ َ ََ ْ َ ََْ َ ََ ْ َ َ َ
 عن ابن.ِّشة
 ومخس ع، وأربع عِّشة،ثالث عِّشة
ُ
َ
صىل- هلل
ِ  اكن رسول ا: قال-ريض اهلل عنهما- عباس
َ
َ َ
َ َّ ُ ْ ُ َ
ِض َوال
ِ ابل
ِ  ال يف ِطر أيام-اهلل عليه وسلم
ٍ يض يف ح
َ
.َسف ٍر

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said, "If you fast three days of
the month, then fast the thirteenth, fourteenth and
fifteenth." Qatadah ibn Milhaan, may Allah be pleased
with him, reported that the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, used to order
us to fast the White Days: the thirteenth, fourteenth and
fifteenth (of every lunar month)." Ibn ‘Abbas, may Allah
be pleased with him, reported that the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
never broke his fast on the White Days, whether he was
a resident or a traveler.”
**

حديث أيب ذر حسن حديث

 قتادة صحيح حديث ابن عباس:درجة احلديث
.حسن

Hadith Grade:

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Dharr reported that the Messenger of Allah, may  قال رسول اهلل –صىل اهلل عليه:عن أيب ذر قال
Allah’s peace and blessings be upon him, said, “If you
 "من: قوهل، يا أبا ذر،" "إذا صمت:-وسلم
fast”, O Abu Dharr. His statement, “of the month”, : أي،"الشهر
ً
means any month. “Three (days)”, means you intended  "فصم، أردت صوم ذلك تطواع: أي،" "ثالثا،شهر اكن
it voluntarily, “then fast the thirteenth, fourteenth and
 صم: أي،" ومخس عِّشة، وأربع عِّشة،ثالث عِّشة
fifteenth”, means fast the 13th of the month and the two
following days. These days are called the White Days  وسميت هذه،اثلالث عِّش من الشهر وايلومني بعده
– days of the white nights – because of their illumination اثلالثة األيام ابليض أي أيام الليايل ابليض؛
by the full moon, and fasting them every month is
recommended. Ibn ‘Abbas reported, “The Messenger  عن. وصومها من لك شهر مندوب،إلضاءتها بالقمر
of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,  "اكن رسول اهلل –صىل اهلل عليه:ابن عباس قال
never broke his fast on the White Days”, meaning the
، أيام الليايل ابليض: أي،" ال يفطر أيام ابليض-وسلم
days of white nights, which are the 13th, 14th and 15th,
because they are lit up with the full moon from their ويه اثلالث عِّش والرابع عِّش واخلامس عِّش؛ ألنها
beginning until their end, so fasting them is appropriate  فناسب صيامها،املقمرات من أوائلها إىل أواخرها
in gratitude to Allah, Exalted. His statement, “whether
ً
he was a resident or traveler” means that he adhered  أي أنه الزم،" "يف حِض وال سفر: قوهل،شكرا هلل تعاىل
to fasting them in both cases. So, fasting such days is  ويرتجح صيام أيام، فصيامها سنة مؤكدة،عليها فيهما
a confirmed act of Sunnah. It is more likely that his
fasting the White Days is due to their being in the . ووسط اليشء أعدهل،ابليض بكونها وسط الشهر
middle of the month, and the middle of anything is the
most balanced part of it. See: Al-Fat-h (4/227), Mirqatul-Mafateeh (4/566), Fayd-ul-Qadeer (1/395), Daleelul-Faliheen (7/72).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :حديث أيب ذر رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد .حديث قتادة بن ملحان رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه .حديث ابن عباس رواه
النسايئ.
اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -

قتادة بن ِملحان -ريض اهلل عنه-

عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• أيام ابليض  :أيام الليايل ابليض ،يه :اثلالث عِّش والرابع عِّش واخلامس عِّش ،وسميت يلايلها بيضا؛ ألن القمر يطلع فيها من أوهلا إىل آخرها.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صيام هذه األيام اثلالثة.
 .2استحباب املداومة ىلع صيام ابليض يف احلِض والسفر.
 .3بيان رفق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ،وإرشاده إياهم إىل ما يصلحهم ،وحضهم ىلع ما يطيقون املداومة عليه.
املصادر واملراجع:

1-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه-2 .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-3 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل
محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-4 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر
وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-5 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-
بريوت-6 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-7 .
سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه-8 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن
األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه-9 .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين،
حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية-10 .سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلساليم ،دار
املعرفة-بريوت-11 .صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه-12 .فتح ابلاري بِّشح
صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت-13 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي،
دار احلديث-القاهرة-14 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-15 .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه-16 .املسند؛ لإلمام أمحد بن
حنبل ،نِّش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية-17 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10108( :
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َ َََ
ْ ْ
If you cook broth, increase the amount of
انك
ري
ج
وتعاهد
ماءها,
فأكرث
ة,
إذا طبخت مرق
ي
liquid in it and give some to your neighbors.

 .492احلديث:

**

492. Hadith:

ً
عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا Abu Dharr al-Ghifaari, may Allah be pleased with him,
َ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ْ ْ
َ
طبخت َم َرقة ,فأكرث ماءها ,وتعاهد ِجريانك».
blessings be upon him, said: "If you cook broth,
increase the amount of liquid in it and give some to your
neighbors".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حديث أيب ذر هذا يوضح صورة من صور عناية This Hadith of Abu Dharr highlights an aspect of Islam's
care for the neighbor's right. Islam encourages a
اإلسالم حبق اجلار ،فهو حيث اإلنسان إذا وسع اهلل person whom Allah has blessed with abundant
عليه برزق ،أن يصيب منه جاره بعض اليشء provision to let his neighbor have some of such
provision according to what is acceptable. The Prophet,
باملعروف ،حيث قال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا
may Allah's peace and blessings be upon him, said: "If
طبخت مرقة فأكرث ماءها ،وتعاهد جريانك" :أي you cook broth, increase the amount of liquid in it and
َ ُ
كرث وتُ َّ
وزع ىلع give some to your neighbors," meaning: add more
أكرث ماءها يعين زدها يف املاء؛ ِتل
water to the broth so as to increase its amount and you
جريانك منها ،واملرقة اعدة تكون من اللحم أو من can give some to your neighbors. Broth is normally
غريه م َّما يُ ْؤ َ
تدم به ،وهكذا أيضا إذا اكن عندك غري prepared from meat or other things that one could eat
ِ
with bread. Likewise, if one has something other than
املرق ،أو رشاب كفضل اللنب مثال ،وما أشبهه ينبيغ
broth, or some kind of drink such as extra milk for
لك أن تعاهد جريانك به؛ ألن هلم حقا عليك.
example, he should regularly give his neighbors from it,
because they have rights upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الصلح وأحاكم اجلوار
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مرقة  :هو املاء اذلي ُطبخ فيه اللحم وحنوه.
ُّ
• تعاهد  :تفقد.

فوائد احلديث:
 .1استحباب نصح األحبة واألصحاب بما ينفعهم يف دنياهم وآخرتهم.
 .2استحباب اتلهادي بني اجلريان؛ ألن ذلك يورث املحبة ويزيد يف املودة ،ويتأكد هذا اتلهادي إذا اكن للطعام راحئة ،وعلمت حاجة اجلار.
 .3عدم احتقار يشء من رضوب اخلري ،وصنوف الرب؛ فإنها لكها معروف.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت،
1428ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،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.

الرقم املوحد)5336( :
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إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صَلة الليل والوتر،

When dawn breaks, the time for the night
and the Witr prayers is over. So pray the
Witr prayer before the breaking of dawn.

فأوتروا قبل طلوع الفجر

 .493احلديث:

**

493. Hadith:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ,-عن انليب -صىل اهلل Ibn `Umar, may Allah be pleased with them both,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم -قال« :إذا َطلع الفجر فقد ذهب لك
blessings be upon him, said: "When dawn breaks, the
صالة الليل والوترْ ،
فأوتِروا قبل طلوع الفجر».
time for the night and the Witr prayers is over. So pray
ِ
the Witr prayer before the breaking of dawn''.
Ma‘lool/Defective from this channel of
درجة احلديث :معلول من هذا الوجه.
Hadith Grade:
transmission.
**

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُّ
"إذا َطلع الفجر فقد ذهب ُلك صالة الليل والوتر" "When dawn breaks, the time for the night and the Witr
ِ
prayers is over'' meaning: with the breaking of dawn,
والوترthe time for the night and Witr prayers comes to an end. .
يعين :بطلوع الفجر ينتيه وقت صالة الليل ِ
قوهل" :الوتر" األصل أن صالة الوتر من قيام الليل''So pray the Witr prayer before the breaking of dawn,'' ،
ِ
meaning: pray the Witr prayer before the time for dawn
َ
لكن ُعطف ىلع صالة الليل تلأكيده وبيان رشفه.
**

ْ
الوتر قبل
"فأوتِروا قبل طلوع الفجر" يعين :صلوا ِ
ُ
طلوع الفجر ،فإن طلع الفجر ،فال تِّشع صالة
الوتر؛ ملا رواه ابن حبان ( :من أدرك ُّ
الصبح ولم يوتر،
انلهار شفعا ،إذا فاتته ُ
فال وتر هل) ،ويقضيه من َّ
لعذر
كتَعب أو نوم أو نسيان ،فإن اكن اعدته أن يصَل الوتر
َّ
ْ
ثالث ركعات صىل من انلهار أربعا وإن اكن وتره
َّ
خبمس ركعات صىل من انلهار ستا ،وهكذا ؛ ملا رواه
مسلم عن اعئشة -ريض اهلل عنها" :-أن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا فاتته الصالة من الليل
من َ
وجع ،أو غريه ،صىل من َّ
انلهار ثِنْ َ ْ
يت عِّشة ركعة".

starts. If dawn breaks, it is not permitted to pray the Witr
prayer, as Ibn Hibban reports: ''Anyone who reaches
morning without having prayed the Witr prayer cannot
pray the Witr prayer.'' In this case, if he missed the Witr
prayer due to tiredness, sleep, or forgetfulness, he
should pray an even rather than an odd number of
Rak'ahs during the day. So, if he used to pray a Witr
prayer of three Rak'ahs at night, he may pray four
Rak'ahs during the day, and six instead of five, and so
on. Muslim narrated from `A'ishah, may Allah be
pleased with her, that when the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, missed
the night prayer due to pain or something else, he
would pray twelve Rak'ahs during the day.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َْ
والوتر.
والوتر ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر انتىه وقت صالة الليل ِ
 .1أن وقت صالة الليل ِ
َّ
ً
َّ
 .2أن من ترك صالة الوتر متعمدا حىت طلع عليه الفجر فقد فاته الوتر ،أما إن اكن لعذر ،كنوم ونسيان قضاه من انلهار شفعا.
 .3أن العبادات املؤقتة بوقت ال جيوز فعلها بعد خروج وقتها إال ُ
لعذر.
الوتر.
 .4فضيلة وآكدية صالة ِ

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت الطبعة :اثلانية   1405ـه
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 1985م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ,املؤلف :أبو الفضل ابن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,انلارش :دار الفلق -الرياض ,الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون
ُّ
املكرمة
طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل1427 ،
 ـه 2006 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11279( :
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"When one of you stands up for offering
َ
َ ُ ُ
َ ْ َْ َ
voluntary prayer at night and finds it
إذا قام أحدكم من الليل ،فاستعج َم القرآن ىلع
difficult to recite the Qur'an accurately, and
َْ
َ
ََْ ْ َ
جع
ل يسانه ،فلم يد ير ما يقول ،فليضط ي
he is unaware of what he is reciting, he
should lie down".

 .494احلديث:

**

494. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
َ
that Allah's Messenger, may Allah's peace and
َ ُ
أح ُدكم من الليل،
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا قام
blessings be upon him, said: "When one of you stands
َْ
َ
َ َْْ َ َ
فاستعجم القرآن ىلع لِسانه ،فلم يد ِر ما يقولup for offering voluntary prayer at night and finds it ،
َْ ْ
difficult to recite the Qur'an accurately, and he is
فليَض َط ِجع».
unaware of what he is reciting, he should lie down".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث :أن َ
العبد إذا اكن يف صالة الليلIf someone is offering voluntary night prayer, and it ،
becomes hard for him to recite the Quran because of
فصعبت عليه قراءة القرآن؛ ْ لغلبة انلعاس عليهdrowsiness, until he does not understand what he is ،
ْ
َْ
َ َ ْ َ
جع ،حىت يَذهب saying, then let him lie down until his drowsiness goes
حىت صار ال يدري ما يقول ،فليضط ِ
َُ
away, so that he would not alter or change the words of
عنه انلوم؛ ئلال يغ رري الكم اهلل ،ويبدهل ولعله يَأيت بما
Allah, for perhaps he might fall into prohibition by
َْ َ
ال جيوز ،من قلب معانيه ،وحتريف لكماته ،وربما reversing its meanings or altering its words, or he might
يدعو ىلع نفسه .ويف ابلخاري عن أنس -ريض اهلل make supplications against himself. In Al-Bukhari,
Anas, may Allah be pleased with him, reported that the
ََ
ً
عنه -مرفواع" :إذا نعس أحدكم يف الصالة فلينمProphet, may Allah's peace and blessings be upon him, ،
said: "If one of you becomes drowsy during prayer, then
حىت يَعلم ما يَقرأ".
"let him sleep until he knows what he is reading.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• استعجم القرآن ىلع لسانه  :استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة انلعاس
• فليضطجع  :فلينم.

فوائد احلديث:

َ
 .1احلث ىلع الصالة يف الليل حال النشاط والقدرة ىلع الفهم واخلشوع ،واستحضار القلب مع اهلل عز وجل.
 .2أن فضل اتلهجد يف الليل ال يتحقق مع انلُعاس والكسل ،وأن الصالة يف هذه احلال مكروهة.
ً
 .3يتعني ملن داهمه انلعاس أثناء صالة الليل أن ينام قليال؛ ليستعيد به نشاطه.
 .4يقاس ىلع انلُعاس يف الكراهة لك شاغل يشغله عن اخلشوع ،ويقاس ىلع صالة الليل سائر تطواعت الصالة.
 .5ينبيغ ىلع العبد قراءة القرآن قراءة تدبر وفهم.

 .6كراهية قيام الليل واملرء ناعس ألن اجلسد هل حق ىلع االنسان.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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 عِّش1407 ،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 حي َىي ِإ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع،
ِإكمال
مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)3734( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

،إذا قام أحدكم إىل الصَلة؛ فإن الرمحة تواجهه

When anyone of you stands in prayer,
indeed mercy is facing him. So, let him not
smooth the pebbles.

فَل يمسح احلىص

: احلديث.495

**

495. Hadith:

َ
ُ
ً
 «إذا قام أ َح ُدك ْم:مرفواع
-ريض اهلل عنه-عن أيب ذر
َ
َ َ
ْ
ُ
ُ
َُ
َّ َّ
.» فال يم َسح احلىص،اجهه
ِ إىل الصالة؛ فإن الرمحة تو
صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- وعن معيقيب
ُّ
 يف الرجل ي ُ َس روي الرتاب حيث: قال-عليه وسلم
ُْ ْ
ُ
ََ
.»احدة
ِ  «إِن كنت فا ِعال فو: قال،يسجد

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "When anyone of you
stands in prayer, indeed mercy is facing him. So, let him
not smooth the pebbles." Mu`ayqeeb, may Allah be
pleased with him, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said about
the man who levels the earth where he prostrates: "If
you must do so, then do it only once".
**

Hadith Grade:

 وحديث،حديث أيب ذر ضعيف
.معيقيب صحيح

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In the Hadith of Abu Dharr, the statement: "When
anyone of stands in prayer," means when one starts to
pray, and thus it is not forbidden to remove the pebbles
before starting the prayer. Removing the pebbles is
forbidden in this Hadith so that insignificant things
should not distract the Muslim from the prayer or
interrupt his devotion to it. In fact, doing so causes the
Muslim to miss out the mercy resulting from focusing
on the prayer. This applies to the case in which the
praying person does not need to fix the place of
prostration; otherwise, it is permissible to do it one time
only as required. Pebbles in specific are mentioned in
the Hadith because they were commonly found on the
ground of their mosques back then. Otherwise, there is
no difference between pebbles, dust, and sand in this
regard. The Hadith of Mu`ayqeeb states that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said about a man who was leveling the earth where he
is prostrating: "If you must do so, then do it only once."
A man asked the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, about his case in which he used
to level the earth where he prostrates or for prostrating
on it. As this was done during the prayer, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,
instructed the man to level the earth only one time if
there is a need for it. Smoothing the pebble in prayer is
disliked except in the case where the pebbles do not
allow the person to do prostration properly because
they are too uneven to place the required part of the
forehead on them. In this case, therefore, one may
smooth the pebbles once or twice. In fact, there are two
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) (إذا قام أحدكم إىل الصالة: قوهل:يف حديث أيب ذر
. وقبل تكبرية اإلحرام ال يمنع، إذا دخل فيها:أي

 فال: (فال يمسح احلىص) أي:وأما انليه يف قوهل

 ملا فيه من قطع:يعرض عن الصالة ألدىن يشء؛ أي
 فتفوته الرمحة املسببة عن اإلقبال،اتلوجه للصالة

 وهذا إذا لم يكن إلصالح حمل،ىلع الصالة
 ومعلوم أن. وإال فيجوز مرة بقدر الِضورة،السجود

 واتلقييد باحلىص خرج،احلىص يه احلجارة الصغرية
خمرج الغالب؛ لكونه اكن الغالب ىلع فرش

 وال فرق بينه وبني الرتاب والرمل يف هذه،مساجدهم
َ ُ
َّ
َّ  حديث معيقيب أَ َّن.املسألة
َّ انل
اهلل َعليْ ِه
 َصىل- يب
ِ
َ َ َ َّ َ َ
ُ
َ الرت
َ ُّ الر ُجل ي ُ َس روي
َّ
،اب َحيْث ي َ ْس ُج ُد
ِ ً  ِيف: قال-و َسلم
َ
َ َ ُْ ْ
َ
ً
صىل اهلل-  (أن انليب.»اح َدة
ِ  « ِإن كنت فا ِعال ف َو:قال
 يف شأن الرجل اذلي: قال يف الرجل) أي-عليه وسلم
 يف الصالة:سأهل عن نفسه أنه (يسوي الرتاب) أي

 يف ماكن سجوده أو ألجل سجوده:(حيث يسجد؟) أي

 (إن كنت:-عليه الصالة والسالم-  فأجابه.عليه
ً
 أي فافعل:) (فواحدة،وحمتاجا هل
 ذللك: أي،)فاعال
 ويكره أن يمسح،فعلة واحدة أو مرة واحدة ال أكرث
احلىص إال أن ال يمكنه احلىص من السجود بأن

 فال يستقر عليه،اختلف ارتفاعه واخنفاضه كثريا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
قدر الفرض من اجلبهة فيسويه حينئذ مرة أو مرتني؛ narrations reported on this issue. One narration says
that removal of the pebble should be done once, and
ألن فيه روايتني ،يف رواية "تسويه مرة" ،ويف رواية the other narration says it should be twice. The more
تسويه مرتني ،ويف أظهر الروايتني أنه يسويه مرة وال apparent meaning of the two narrations implies that one
may wipe the pebbles once and not more. The cause
يزيد عليها .وأما علة انليه فيف قوهل( :فإن الرمحة
for the prohibition of smoothing the pebbles during the
تواجهه) أي :تزنل عليه وتقبل إيله ،ويه علة للنيهprayer is that mercy descends upon and showers the ،
يعين فال يليق لعاقل تلىق شكر تلك انلعمة اخلطرية praying person. So, it is not appropriate for a sensible
person to react to this significant blessing by such an
بهذه الفعلة احلقرية ،قاهل الطييب .وقال الشواكين :هذا insignificant action, as stated by At-Teebi. Ash-
اتلعليل يدل ىلع أن احلكمة يف انليه عن املسح أن Shawkaani also said: "This justification highlights that
the wisdom behind the prohibition of smoothing the
ال يشغل خاطره بيشء يلهيه عن الرمحة املواجهة هل،
pebbles is that one should not busy his mind with
فيفوته حظه منها.
something, which distracts him from the mercy facing
"him, and thus missing out his share of it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :حديث أيب ذر رواه أبو داود .حديث معيقيب متفق عليه.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
معيقيب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يمسح  :هو أن يُ ِم َّر يده ىلع اليشء؛ إلذهاب ما عليه من أثر تراب ،أو ماء وحنو ذلك.
• احلىص  :احلجارة الصغرية اليت ىلع األرض.
َّ
• فإن الرمحة تواجهه  :تعليل يف انليه عن املسح؛ ئلال يشغل خاطره عن سبب الرمحة ،ويه العفو والغفران.
ُْ
َّ
• تواجهه  :تقابله ،واملراد :أن الرمحة تزنل عليه ،وتق ِبل إيله.

فوائد احلديث:
 .1يكره للمصَل أن يمسح احلىص العالق بمواضع السجود من بدنه.
َّ
 .2يكره أن يمسح موضع سجوده من األرض ،فإن اكن البد من تسوية موضع سجوده ،فليكن مرة واحدة.
َّ
 .3احلكمة يف هذا هو ما جاء يف احلديث من أن الرمحة تكون تلقاء وجهه ،يف هذه الرتبة ،اليت علقت بوجهه من أثر السجود ،وتكون يف موضع
سجوده اذلي ذكر اهلل -تعاىل -فيهَّ ،
وسبحه عنده.

 .4خشية العبث املفيض إىل اإلخالل بالصالة ،واملنايف للخشوع واتلواضع ،ويشغل املصَل ،وال مانع من إرادة األمرين :املحافظة ىلع الرمحة اليت
علقت به ،وابلعد عن العبث املنايف للخشوع.
 .5يستحب ملريد الصالة أن ر
يسو َي ماكن صالته وموضع سجوده؛ ئلال حيتاج إىل ذلك أثناء الصالة ،وئلال ينشغل باهل به يف الصالة.
َّ
 .6مجهور العلماء محلوا ذلك ىلع الكراهة ،ال ىلع اتلحريم؛ ألن املخالفة ليست كبرية ،واحلركة ليست كثرية ،فهو من مكروهات الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين،
تعليق :حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب
املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنِّش واتلوزيع ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .توضيح األحاكم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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.

الرقم املوحد)10877( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َْ ْ
إذا قلت لصاحبك :أن يصت يوم اجلمعة واإلمام
ََ َ
َُْ
خيط ُب ،فقد لغ ْوت

 .496احلديث:

If you said to your companion: 'Be quiet
and listen', on Friday while the Imam is
delivering the sermon, then you would be
guilty of idle talk.
**

496. Hadith:

ُ
ً
مرفواع« :إذا َ
قلت Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ْ ْ
ت يوم اجلمعة واإلمام َُيْ ُط ُ
ب ،فقد
لصاحبك :أن ِص
upon him, said: "If you said to your companion: 'Be
ََ َ
لغ ْوت».
quiet and listen', on Friday while the Imam is delivering
the sermon, then you would be guilty of idle talk".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من أعظم شعائر اجلمعة اخلطبتان ،ومن مقاصدها From the greatest rites of Friday is the two sermons,
and one of its purposes is to advise and direct the
وعظ انلاس وتوجيههم ،ومن آداب املستمع الواجبةpeople. One of the obligatory manners the listener has :
اإلنصات فيهما للخطيب ،يلتدبر املواعظ ،وذلا حذر to observe is to listen attentively to the orator in order
to contemplate the admonition. That is why the
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الالكم ،ولو بأقل
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
يشء ،مثل نيه صاحبه عن الالكم ولو بقوهلwarned against speaking, even with a few words, such " :
أنصت" ،ومن تكلم واإلمام ُيطب فقد لغا فيحرم as forbidding one's companion from speaking by
merely saying: "Be quiet and listen." Whoever speaks
من فضيلة اجلمعة؛ ألنه أىت بما يشغله ويشغل غريه while the Imam is delivering the sermon is guilty of idle
talk, and is thus deprived of the virtue of attending the
عن سماع اخلطبة.
Friday prayer, because he has done something that
distracts him as well as others from listening to the
sermon.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• لصاحبك  :لك من ختاطبه عرب عنه بالصاحب؛ ألنه الغالب أو ألنه جبوارك.
• أَنْص ْ
ت  :اسكت عن الالكم.
ِ
ََ َ
• لغ ْوت  :لغا أىت بقول ساقط ،ليس فيه فائدة ،واملراد أنه تذهب به فضيلة اجلمعة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اإلنصات للخطيب يوم اجلمعة ،وقد اتفق العلماء ىلع وجوب ذلك.
مناف للمقام ولو بانليه عن املنكر ورد السالم وتشميت العاطس وَّك ما فيه خماطبة لآلخرين.
 .2حتريم الالكم حال سماع اخلطبة وأنه
ٍ
ُ ُُ
ُ
اطبه اإلمام.
ُياطب اإلمام أو ُي ِ
 .3يستثىن من هذا من ِ
ُْ
 .4استثىن بعض العلماء من اكن اليسمع اخلطيب ِبلعد ،فإنه الينبيغ هل السكوت بل يشتغل بالقراءة أو اذلكر ،أما من ال يسمعه لصمم ،فال ينبيغ
أن يشغل من حوهل باجلهر بالقراءة ،ويكون ذلك بينه وبني نفسه.

 .5عقوبة املتلكم حرمانه من فضيلة اجلمعة.

 .6جواز الالكم بني اخلطبتني.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .7إذا ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واإلمام ُيطب فإنك تصَل عليه وتسلم رسا وحيصل لك بذلك العمل باألحاديث ،وكذلك تأمني ادلاعء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة -الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام بِّشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .تاج العروس من جواهر القاموسُّ ،
حممد احلسيين َّ
الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش :دار
اهلداية.

الرقم املوحد)3107( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ُ إذا نودي بالصَلة أدبر الشيطان وِل
رضاط حَّت
َ
َ يسمع اتلىأذ
يين
ال

When the call to prayer is announced, the
devil takes to his heels and breaks wind
with noise so as not to hear the call.
**

497. Hadith:

: احلديث.497

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ َ َّ
ُ َ
 أدبَ َر،بالصال ِة
 « ِإذا نو ِد َي:-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ ٌ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َّ
َ ِ ُإذا ق
يض
 ف، وهل رضاط حىت ال يسمع اتلأ ِذين،الشيطان
ْ ُ َر
َ َّ َ َ َ ْ
َّ  َح َّىت إ َذا ثُ رو َب،أقبَ َل
 حىت ِإذا،للصال ِة أدبر
انلداء
ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ
، حىت ُي ِطر بني المر ِء ونف ِس ِه،ق ِيض اتلث ِويب أقبل
ُ ْ َ
َُْ
َ َ
َ َ ُ ْ ُ َُ
-  ل ِ َما ل ْم يَذكر ِم ْن قبل-  اذك ْر كذا واذكر كذا:يقول
َّ
ُ َّ َّ َ َ َّ َ
ْ
َ
.»الر ُجل َما يَد ِري ك ْم َصىل
حىت يظل

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "When the call to prayer is announced,
the devil takes to his heels and breaks wind with noise
so as not to hear the call. When the call to prayer is
over, he returns. When the Iqaamah (second call to
prayer) is announced, he takes to his heels, and after it
is over, he returns again to distract the attention of the
worshiper and make him remember things which were
not on his mind before the prayer, saying: 'Remember
such-and-such, and remember such-and-such,' until
the worshiper forgets how many units of prayer he
performed”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When the Muezzin (person who makes the call to
prayer) announces the Adhan (first call to prayer), the
devil runs away from the place where the call to prayer
is being made so as not to hear it. "And breaks wind
with noise": The apparent meaning is that the devil
intentionally lets out this noise, which is passing gas, to
avoid listening to the sound of the Muezzin, or as a way
of belittling the Adhan as foolish people do. It is also
possible that he experiences extreme fear when he
hears the call to prayer and, because of his fear, he
makes that sound. Another possibility is that he
intentionally does this to do the opposite of what is
appropriate for prayer, which is the state of purification,
by causing "Hadath" (a state of ritual impurity). When
the Adhan is finished, he returns. When the Iqaamah is
announced, he turns his back, and after it is finished,
he returns to distract the attention of the worshiper. The
devil first ran away when he heard the call to prayer to
avoid listening to the declaration of Tawheed (Oneness
of Allah) and the other statements of the Adhan which
are part of declaring creed and establishing the rituals
of Islam. He dislikes to hear Dhikr (the mention of Allah
the Almighty). This is what is meant by the verse: {from
the evil of al-Waswaas al-Khannaas (the whisperer who
withdraws)} [Surat-un-Naas: 4]. Al-Khannaas means
the one who withdraws and disappears when Allah's
name is mentioned. Then he comes back to distract the
worshiper from focusing on his prayer by saying to him:
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إذا أذن املؤذن وىل الشيطان وأبعد عن ماكن األذان
ً
، وهل رضاط،بعيدا ئلال يسمع األذان
حىت ُيرج
، ويه الريح،ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك الِضاط

ليشتغل بسماع الصوت اذلي ُيرجه عن سماع
ً
،املؤذن أو يصنع ذلك استخفافا كما يصنعه السفهاء
وحيتمل أنه يتعمد ذلك يلقابل ما يناسب الصالة من

 وحيتمل أنه ال يتعمد ذلك بل،الطهارة باحلدث
ُ
خوف فيحدث هل
شدة
حيصل هل عند سماع األذان
ٍ
 حىت إذا، "فإذا قيض انلداء أقبل،ذلك الصوت بسببها
: أي،"ثوب بالصالة أدبر" عند اإلقامة "حىت إذا قىض

 معناه،" "اتلثويب أقبل حىت ُيطر،فرغ وانتىه

 وأصله من خطر ابلعري بذنبه إذا حركه،يوسوس
 وإنما، أقبل حىت يغوي بين آدم،فِضب به فخذيه
هرب الشيطان عند األذان ملا يرى من االتفاق ىلع

إعالن لكمة اتلوحيد وغريها من العقائد وإقامة

 وهذا-عز وجل-  وكراهة أن يسمع ذكر اهلل،الشعائر

" "من رش الوسواس اخلناس:-تعاىل- هو معىن قوهل

-عز وجل-  اذلي ُينس عند ذكر اهلل،4 :انلاس

 "بني املرء ونفسه" أقبل حىت:وُيتيف ويبعد؛ قوهل

 اذكر كذا:حيول بني املرء وقلبه يف صالته يقول هل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اذكر كذا اذكر كذا"،لم يكن يذكر من قبل" ،أي"Remember this, remember that," which are things that :
were not on his mind before he started praying. He
قبل رشوعه يف الصالة" ،حىت يظل الرجل" ،أي :ينىس continues to do that throughout the prayer, until the
ويذهب وهمه" ،ما يدري كم صىل" ،وإنما جاء عند person loses his concentration on prayer and becomes
confused regarding how much of the prayer he has
الصالة مع أن فيها قراءة القرآن؛ ألن اغبلها رس
already performed. The devil comes during the prayer,
ُّ
ومناجاة فله تطرق إىل إفسادها ىلع فاعلها أو إفساد though there is recitation of the Qur'an in it, because
خشوعه ،وقيل :هربه عند األذان حىت ال يضطر إىل the majority of recitation in prayer is done silently, so
the devil tries to find his way to corrupt it and destroy
الشهادة البن آدم يوم القيامة كما جاء يف حديث أيب the worshiper's focus and humility in it. One opinion
held that the reason the devil flees when the call to
سعيد.
prayer is announced is to avoid the obligation of bearing
witness in favor of the son of Adam on the Day of
Judgment, as stated in the Hadith reported by Abu
Sa`eed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• أدبر الشيطان ُّ :
هاربا.
فر
• ُيطر  :يوسوس.
ُ
• ث روب  :أقيم.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة األذان ،وأنه يطرد الشيطان.
 .2احلث ىلع اخلشوع واالستغراق يف الصالة ،واالحرتاز عن وسوسة الشيطان فيها.
 .3الرصاع بني أهل اإليمان والشيطان دائم ال ينتيه.
ً
 .4استخدام الشيطان طرقا وأسايلب متنوعة ،إلهلاء بين آدم.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب
العريب-بريوت-4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه-5 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه-6 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب
عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-7 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-8 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10109( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
If any of you treads with his shoes on
something unclean, they will be purified
with the earth.

إذا وطئ األذى خبفيه ،فطهورهما الرتاب

 .498احلديث:

**

498. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, -
َ َ ََ
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
ُ َّ ْ
ه،
ي
ف
خب
ى
ذ
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا و ِطئ األ
ِ
and blessings be upon him, said: ‘If any of you treads
ور ُه َما ُّ َ
َف َط ُه ُ
الرتاب».
with his shoes on something unclean, they will be
purified with the earth”’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُ ًّ
َْ
لبس اإلنسان خفا أو نعال أو غريهما مما يَسرت
إذا ِ
َ
ْ
َ
ئ جناسة ،ثم تابع َ
القدم ،ثم وط َ
الميش ىلع َّ
انلعل أو
ِ
ََ
ُّ
اخلُف ُ
المتنجس يف ماكن طاهر ،أو دلكه بالرتاب

Brief Explanation:
**

If a person wears a pair of leather socks, sandals,
shoes, or any footwear, and he happens to step on
something impure, and then he continues walking with
the impure footwear on a pure place, or he rubs it with
dust, his footwear will thus become pure, and he may
فقد طهر خفاه ،وجازت الصالة بهما.
pray while wearing it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َ
ََ
األذى ُ -هناَّ -
انلجاسة.
• األذى :
ْ
ُ َّ
ر ْ
الرجل من اجلُلود.
• خفيْه  :اخلُف :ما يُلبَس يف
• وطئ َ :د َ
اس.
• طهورهما  :اليشء اذلي يتطهر به.

فوائد احلديث:

َْ ُ
َّ
أن جنَاسة اخلَف يكيف يف تطهريها َم ْس ُ
ح َها بالرتاب َودلك َها به ،دون املاء.
 .1فيه
َُ
ُّ
ر
 .2إزالة انلجاسة بالرتاب ،سواء اكنت انلَّجاسة هلا ِج َرم اكلعذرة أو لم يكن هلا ِجرم اكبلَول واخلَمر؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يفصل ،بل
ً َْ
ََْ ََ
ْ
أىت حبكم اعم ،وهو قوهل( :فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَ ْم َسحه).
والريح والشمس واهلواء طهر َ
انلجاسة بالرتاب ر
انلجاسة ،فلو َذهبت َعني َّ
 .3أن املاء ال َيتَعني إلزالة َّ
المحل ،لكن املاء أرسع وأحسن.
َ
َّ
ً َ
ُّ
ْ
َّ
كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل ُمبارشته األرض ،فلو لم يَك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
 .4سماحة الِّشيعة ويُرسها ،فاخلُف
َم َش َّقة َ
وحرج ىلع َّ
انلاس.
 .5أن من رشوط صحة الصالة :إزالة انلَّجاسة ،سواء اكنت َّ
انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو ُ
ابلقعة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته،
حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10649( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم

If a fly falls into the drink of any one of you,
he should dip it (in the drink) and then
remove it, for in one of its wings there is a
disease and in the other there is cure.

يلْنعه؛ فإن يف أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر

 .499احلديث:

شفاء

**

499. Hadith:

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا وقع Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported

that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم يلزنعه؛ فإن
blessings be upon him, said: “If a fly falls into the drink
يف أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر شفاء» .ويف روايةof anyone of you, he should dip it (in the drink) and then :
remove it, for in one of its wings there is a disease and
«وإنه يتيق جبناحه اذلي فيه ادلاء».
in the other there is cure.” Another narration adds: “It
(the fly) protects itself with the wing that has the
disease”.

درجة احلديث:

صحيح ،وزيادة أيب داود

**

Hadith Grade:

صحيحة.

املعىن اإلمجايل:

ُيرب انليب-صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلباب إذا وقع

يف الِّشاب فإنه ال يؤثر فيه ،بل عليه أن يغمسه اكمال
فيه ؛ وذلك ألن يف أحد جناحيه ً
مرضا -وهو اجلناح
اذلي يغمسه يف املاء -ويف اآلخر شفاء من ذلك
املرض .وقد أثبت الطب احلديث صحة هذه املعلومة

اليت عرفها املسلمون منذ قرون ،فاحلمد هلل ىلع نعمة

اإلسالم.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, informs us that if a fly falls into a drink, it does not
affect it; rather, the person drinking should immerse the
whole fly in the drink. The reason is that one of the fly’s
wings carries a disease, and this is the wing that falls in
the liquid. The other wing, however, carries the cure
from that disease. Modern medicine has proven the
validity of this piece of information, which Muslims have
known for centuries; so, praise be to Allah for the
blessing of Islam.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
راوي احلديث :رواه ابلخاري ،والرواية األخرى أليب داود وأمحد.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري وسنن أيب داود ومسند أمحد.

معاين املفردات:

• اذلباب  :اسم يطلق ىلع كثري من احلِّشات املجنحة ،ومنها اذلبابة املزنيلة ذات األجنحة الشفافة صاحبة األرجل املغطاة بالشعر ،وهو مفرد،
ومجعه أ ِذبَّة و ِذبَّان.
• الِّشاب  :ما رشب من أي نوع من السوائل ،مجعه أرشبة.

• فليغمسه  :يف الِّشاب ،ثم يلزنعه منه ،يقال :انغمس يف املاء :إذا اغب لكه فيه.

• ثم يلزنعه  :أي يلجذبه ويقلعه من إناء الِّشاب.
ُ
• جناحيه  :اجلناح :هو ما يطري به الطائر وحنوه ،وهما جناحان ،مجعه أجنحة وأجنح.
ً
ً
• ادلاء  :هو املرض ظاهرا أو باطنا ،واملراد هنا :وجود سبب ادلاء يف أحد جنايح اذلبابة.
• شفاء  :الربء من املرض ،واملراد هنا :وجود سبب الشفاء يف أحد جنايح اذلباب.

فوائد احلديث:

ُّ
ُّ
 .1احلديث ديلل ىلع طهارة اذلباب ،وأنه ال ينجس ما وقع فيه من طعام أو رشاب أو ماء وال يفسده؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أمر
بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه.
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 .2يف احلديث األمر بغمس اذلباب لكه فيما وقع فيه من طعام أو رشاب ثم نزعه ،واالنتفاع بما وقع فيه.
ً
 .3يقاس ىلع اذلباب لك ما أشبهه مما ال دم هل يسيل ،وليس متودلا من انلجاسات.

 .4هذا احلديث يدل ىلع سبق اإلسالم للعلم احلديث يف بيان رضر اذلباب ،وأنه حيمل األمراض واجلراثيم ،كما يدل ىلع طريقة اتلخلص من
رضر اذلباب إذا وقع يف الطعام والِّشاب ،وهذه الطريقة جاء يف االكتشافات ما يوافقها ويؤيدها ،وذلك بإثبات أن اذلباب حيمل املكروبات،
وحيمل معها مكروبات قاتلة هلذه املكروبات ،تسىم (بكرتيوفاج) يعين :الك ابلكترييا ،تظهر بكرثة ىلع جناح اذلبابة مع قليل من ابلكترييا،
وعند غمس اذلبابة فإننا نساعد ىلع ترك أكرب كمية من املادة القاتلة ملكروب املرض ،وأثبت االكتشاف العليم أن اذلباب إذا وقع يف الطعام أو
ُ
يف الِّشاب ثم طار فإن اجلراثيم اليت ُيلفها بعده تزتايد وتتاكثر ،فإذا غمس فإن اجلراثيم اليت ُيلفها بعده يف الطعام السائل أو الِّشاب ال تبىق
ر
وسمو تعايلمها ،واهلل أعلم
كما خلفها فحسب ،بل تبدأ باالحنسار واتلناقص ،فاحلمد هلل ىلع كمال هذه الِّشيعة
 .5يف احلديث ديلل ىلع اختاذ أسباب الوقاية.
 .6يف احلديث جواز قتل املؤذيات من احلِّشات وغريها.

 .7األمر يف احلديث لإلرشاد وبيان كيفية اتلخلص من رضر اذلباب ،وليس للوجوب ،فاذلي ال تقبل نفسه ذلك بإماكنه تركه لغريه أو سكبه.

املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ

املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص،
دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض،
الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)8363( :
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ََ َ َ َ ى
ُ َ َ ُ َ َ ُ َْ ى
 أن:ُول اهلل فذك ُروا ِل
إن ايلهود جاء َوا إىل رس ي
َََ ً ُ
ُْ ً ْ
ام َرأة مينه ْم َو َرجَل زنيا

The Jews came to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, and informed him that a man and
woman from among them had committed
unlawful sexual intercourse.
**

500. Hadith:

: احلديث.500

ُ عن
ُ عبد اهلل
 «إن: قال-ريض اهلل عنهما-بن عمر
ْ
َّ َ َ َ َ َ
 أن امرأة منهم:ايلهود جاءوا إىل رسول اهلل فذك ُروا هل
َ ََ
ُ
صىل اهلل عليه- فقال ل ُه ْم َر ُسول اهلل.َورجال زنيا
ْ
ََ
َّ  يف شأن،اتلوراة
َّ  َما َجت ُدون يف:-وسلم
:الرجم؟ فقالوا
ِ
َُْ َ
َ
َ
َ
ُ
، كذبتم: قال عبد اهلل بن سالم.نفضحهم وجيدلون
َ ْ
َ ُ َ ََ
َ
َ  فَ َو،وها
َّ  فَأتَ ْوا ب،جم
َّ فيها آية
ضع أحدهم
اتلوراة فنِّش
الر
ِ
َ ََ
ْ َّ َ َ َ َ
 فقال هل.الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها
يده ىلع آية
َُ َ
َ
ََ َ َ َ ْ َ ْ
 فإذا فيها آية، فرفع يده. ارفع يدك:عبد اهلل بن َسالم
َ : َف َقال،الرجم
َّ
َّ  فأمر بهما،صد َق يا حمَ َّمد
ُّ انل
يب صىل اهلل
ِ
ِ
ِ
ُ
َ ْ َ َ َّ
َ
َ
 جينَأ َىلع املرأة:الرجل
 فرأيت: قال.عليه وسلم ف ُر ِمجا
ْ َ َ
.»يها احلجارة
ي ِق

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Jews came to the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
and informed him that a man and a woman from among
them had committed unlawful sexual intercourse. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, asked them: 'What do you find in the
Torah about stoning?' They said: 'We disclose their sin
and flog them.' `Abdullah ibn Salaam said: 'You have
lied! The verse of stoning is there (in the Torah).' They
fetched the Torah, spread it out and one of them placed
his hand over the verse of stoning. He recited what was
before it and what was after it. Thereupon, `Abdullah
ibn Salaam told him to lift his hand. He lifted his hand
and there was the verse of stoning. They said: 'He has
spoken the truth, O Muhammad,' (in reference to Ibn
Salaam). So the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, ordered that they be
stoned." `Abdullah ibn `Umar added: "I saw the man
leaning over the woman to protect her from the stones".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
َ ْ َالزنا عند ايلَهود ب
عندما حصل ر
When a man and a woman from among the Jews ني رجل وامرأة يف
committed Zina (unlawful sexual intercourse) during the
َّ اءوا إىل
ُ العهد انلبوي َج
صىل اهلل عليه- انل ِيب
Prophet's time, the Jews came to the Prophet, may -وسلم
َ
ُّ
َّ َ ً ْ ُ
ُ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ
Allah's peace and blessings be upon him, seeking his  لعلهم جيدون حك َما أخف،يُ ِريدون أن حيك َم بَينهم
َ
judgment in the hope that they would get something
َّ ُِّم َّما يف
َّ  فَ َسأل َ ُهم، وهو الرجم،اتل ْو َرا ِة
ُّ انل
صىل اهلل- يب
ِ
ِ
lighter than the punishment of adultery in the Torah,
ْ ُ
ْ
َ
َّ
which is stoning. So the Prophet, may Allah's peace  يلفضحهم ال، عن حك ِم اهلل ِيف اتلورا ِة-عليه وسلم
َ َ َ
ْ ُ
and blessings be upon him, asked them about Allah's كم عندهم
 احل: فكذبُوا عليه وقالوا،يلعمل بها
judgment in the Torah, only to expose them, not to act
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ
ُ ْ ك َّذ َب َهم َعبْ ُد ا
 ف.فضح الزا ِنيني
ِ
upon it. They lied to him, saying that the judgment was ريض- هلل بن سالم
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َّ وعندما فتحوا
to expose the adulterers. On hearing that, `Abdullah ibn اتلوراة وجدوا احلُكم ِفيها
،-اهلل عنه
ََ
ُُ
Salaam, may Allah be pleased with him, said that they
ْ َ
ْ ُْ
َ
َ
َ
َّ جم
َ
 ورشيعتنا.الز ِاين المحصن فأمر بِهما فر ِمجا
ِ بِر
were lying. When they checked the Torah, they found
the ruling of adultery, which is stoning the married  ولكن، وناسخة هلا،حاكمة ىلع غريها من الِّشائع
**

adulterer. Hence, the Prophet, may Allah's peace and  يف هذا احلديث سأهلم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
blessings be upon him, commanded the punishment to
be inflicted on the adulterers. Our Islamic law is عن حكم اتلوراة يف الرجم؛ يلقيم عليهم احلجة من
dominant over any other law and abrogates it. In this ،كتابهم اذلي أنكروا أن يكون فيه رجم املحصن
Hadith, however, the Prophet, may Allah's peace and
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ر
ويلبني هلم أن كتب اهلل متفقة ىلع هذا احلكم blessings be upon him, asked them about the ruling of
the Torah on stoning the adulterer in order to establish
اخلادل ،اذلي فيه ردع املفسدين.
the argument against them through their own book,
which they claimed that it did not include the ruling of
stoning the married adulterer. Furthermore, he aimed
thereby to show them that all the books of Allah are in
agreement on that eternal ruling which involves
deterrence to the sinners.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ َ ُ َ
ِّشوها  :فتحوا اتلوراة.
• فن
َ
ََُْ ََ ْ
َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ ْ
َ
َ
ْ
• جينأ ىلع المرأ ِة  :أي ي ِميل عليها وينكب وينح ِين.
َ َ ََْ ُ
يها  :حيفظ َها.
• ي ِق

فوائد احلديث:

ُ
ُ ر
وإقامة احلدود عليهم فيما َي ْعتَق ُدون َحتْر َ
يمه.
وجوب حد اذليم إذا زنا،
.1
ِ
ِ
ً
َ
َ
َّ
ْ َ َ ْ
ْ
َ
 .2أن اإلحصان ليس من رش ِط ِه اإلسالم ،بل يقام حد الرجم ىلع املزتوج ولو اكن اكفرا إذا زىن.
َّ ْ ُ ْ
َّ َّ ْ ْ
باحلِجارة َّ
حىت يموت.
 .3أن َحد ال ُمح َصن إذا زنا الرجم
َ ْ
َّ َ ُ َ
ود أَ ْه ُل َت ْغ َ َ ْ
كتَاب اهلل َّ ِ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ
اض ِهم.
 .4أن ايله
يل ِل ِ ِ ِ
اذلي أنزهل علي ِهم ،تبعا ِألهوائِ ِهم وأغ َر ِ
ٍ
يري وت َب ِد ٍ
ُ َُ َ ََ
َّ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َْ
ْ
َ
 .5أن الكفار خماطبون بِاألحاكمِ الفر ِعي ِة ،ومعاقبون عليها.
 .6احلديث ديلل للقاعدة األصويلة :أن رشع من قبلنا رشع نلا ما لم يثبت نسخه بِّشعنا.
 .7يف احلديث ً
أيضا منقبة ظاهرة لعبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه-.

 .8احلث ىلع إظهار العلم وبيانه وحتريم كتمانه وتوبيخ مبدهل وحمرفه والرجوع إىل انلصوص وإقامة ادليلل ىلع اخلصم من قبل نفسه.

املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  1423 ،ـه -عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
  1408ـه -تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه  -اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
1381ه  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهاإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح -
دار العاصمة للنِّش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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ى
 وَّك يشء عنده،إن هلل ما أخذ وِل ما أعطى

To Allah belongs what He takes, and to Him
belongs what He gives, and for everything
He sets a specific term. So she should have
patience and seek the reward from Allah.

بأجل مسّم فلتصرب وتلحتسب

**

501. Hadith:

: احلديث.501

: قال-ريض اهلل عنهما- عن أسامة بن زيد بن حارثة
َّ
 إن ابين قد-صىل اهلل عليه وسلم- أرسلت بنت انليب
ْ
َّ
َ ،فاش َهدنَا
َُّ ىء
ُ فأرسل يُقر
 «إن: ويقول،السالم
احتُ ِِض
ِ
َ
َ
ُّ
َ وَّك َيشء عنده ب
َ وهل ما أ
ُ َ ََّّلل ما أ َخذ
أجل
،عطى
ِ ٍ
ِ
ِ
َ َّ ُ
َ َ
ُ
َ
قسم
ِ  فأرسلت إيله ت.»صرب وتلحت ِسب
ِ مسىم فلت
َّ َ
 ومعاذ بن، فقام ومعه سعد بن عبادة،َعليه يلَأتِيَنها

Usaamah ibn Zayd ibn Haarithah, may Allah be
pleased with both of them, reported: "The daughter of
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, sent for him to come over because her son was
dying. The Prophet sent her the greeting of peace and
this message: 'To Allah belongs what He takes, and to
Him belongs what He gives, and for everything He sets
a specific term. So she should have patience and seek
the reward from Allah.' She sent back urging him to
come to her. So he, along with Sa`d ibn `Ubaadah,
Mu`aadh ibn Jabal, Ubayy ibn Ka`b, Zayd ibn Thaabit
and other men, may Allah be pleased with them, went.
The boy was given to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, and his
breath was disturbed in his chest, which made the eyes
of the Messenger of Allah overflow with tears.
Thereupon, Sa`d said: 'O Messenger of Allah, what is
that?' He said: 'That is mercy which Allah, the Exalted,
puts in the hearts of His slaves.' " In another version:
"... in the hearts of those He wills of His slaves. Indeed,
Allah is merciful only to those of His slaves who are
merciful".

ريض-  ورجال، وزيد بن ثابت، وأيب بن كعب،جبل
َ
صىل اهلل عليه-  فرفع إىل رسول اهلل-اهلل عنهم
َ ََ
َ
َ قع
َ َ فأ،الصيب
َُّ -وسلم
،جره ونفسه تقعقع
ح
يف
ه
د
ِ
ِ
ِ
َ اضت
َ َف َف
 ما هذا؟، يا رسول اهلل:عيناه فقال سعد
َ
ُُ
َ  «هذه َر:فقال
»محة َجعلها اهلل تعاىل يف قلوب ِعباده
َ َ وإنَّما ي، «يف قلوب من شاء من عباده:ويف رواية
رحم
َ ُّ
.»الرمحاء
اهلل من ِعبَاده

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Usaamah ibn Zayd, may Allah be pleased with him,
recounts that one of the daughters of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, sent him a
message that her son was dying and asked that he
comes over. The Prophet told the messenger to tell her
to have patience and to hope for the reward from Allah;
meaning that she should be patient with this calamity
while expecting the reward for her patience from Allah.
Some people are patient but they do not hope for the
reward. If they are patient and intend with their patience
that Allah gives them reward for it, then this is the
meaning of Ihtisaab (expecting the reward from Allah).
The Prophet's words "to Allah belongs what He takes
and to Him belongs what He gives" is a great statement
indeed. If everything belongs to Allah, then if He takes
something from you, it is His, and if He gives you
something, it is also His. So, how could you be angry
and discontent if He takes from you what is originally
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 أن إحدى-ريض اهلل عنهما- ذكر أسامة بن زيد
 أرسلت إيله-صىل اهلل عليه وسلم- بنات رسول اهلل
. حِضه املوت: أي، تقول هل إن ابنها قد احتِض،رسوال

 أن-صىل اهلل عليه وسلم- وأنها تطلب من انليب
َّ
صىل اهلل عليه-  فبلغ الرسول رسول اهلل،حيِض
 "مرها-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل انليب-وسلم
، فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى،فلتصرب وتلحتسب
عليه-  أمر انليب."وَّك يشء عنده بأجل مسىم

 الرجل اذلي أرسلته ابنته أن يأمر-الصالة والسالم

" "فلتصرب: قال: بهذه اللكمات-أم هذا الصيب- ابنته
 حتتسب: أي:"يعين ىلع هذه املصيبة "وتلحتسب
األجر ىلع اهلل بصربها؛ ألن من انلاس من يصرب وال

، لكن إذا صرب واحتسب األجر ىلع اهلل،حيتسب

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
His? That is why it is an act of Sunnah that when a
person is afflicted with calamity he should say: "Inna
lillaah wa inna ilayhi raaji`oon", which means: To Allah
we belong, and to Him we shall return. This expression
clearly means that we are the property of Allah, Who
thus can do what He wills with His property. Likewise
are the things we love; if Allah takes them from our
hands, they are ultimately His. So, He is the ultimate
owner of what He takes and what He gives. Yo do not
own what Allah gives you and, therefore, you cannot
dispose of what He has given you except in the way He
permitted. Our ownership of what Allah gives us is
limited, and we do not have absolute freedom in
disposing of it. If this is the case, then how can we be
impatient and intolerant when Allah, the absolute
Owner, takes back what belongs to Him? This
contradicts reason and text (the Quran and Sunnah).
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, added that everything has an appointed term with
Allah; meaning that He has a fixed time limit for
everything. So, if you believe with certainty that to Allah
belongs what He takes and to Him belongs what He
gives and that He has fixed an appointed term for
everything, you will be convinced beyond doubt that
man cannot change the decreed term of anything,
neither by advancing its time nor by delaying it. This
conforms with the saying of Allah, the Exalted: {For
every nation is a (specified) term. When their time has
come, then they will not remain behind an hour, nor will
they precede (it).} [Surat Yunus: 49] So if a matter is
predetermined by Allah and will neither be advanced or
delayed from its appointed time, there is no benefit in
impatience and discontent. Even if you are impatient
and discontent, you will not change any part of fate.
When the Prophet's daughter insisted that he goes to
her, he went along with some of his Companions. He
arrived when her child was in the throes of death. This
made the eyes of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, fill with tears. Sa`d ibn
`Ubaadah thought that the Prophet was crying out of
impatience, so the Prophet told him that he cried out of
mercy for the little dying boy, not out of impatience and
discontent with fate. Then he added that Allah is
merciful to those of His slaves who are merciful. This
Hadith indicates the permissibility of crying out of mercy
for those who are afflicted with misfortune.

 فهذا هو، أراد بصربه أن يثيبه اهلل ويأجره:يعين

 هذه:" "فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى: قوهل.االحتساب

 إن أخذ منك،اجلملة عظيمة؛ إذا اكن اليشء لكه هلل
ً
ً
 فكيف، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه،شيئا فهو ملكه
تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ وهلذا يسن
َ َّ َّ َّ
َّلل َو ِإنا إِيلْ ِه
ِ ِ لإلنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول "إِنا
َ
َ
، حنن ملك هلل يفعل بنا ما يشاء:اج ُعون" يعين
ِ ر
وكذلك ما حنبه إذا أخذه من بني أيدينا فهو هل
 حىت اذلي يعطيك،سبحانه هل ما أخذ وهل ما أعطى

 وهلذا ال يمكن أن تترصف، هو هلل،أنت ال تملكه
فيما أعطاك اهلل إال ىلع الوجه اذلي أذن لك فيه؛

،وهذا ديلل ىلع أن ملكنا ملا يعطينا اهلل ملك قارص
ً
 "هلل ما أخذ: وهلذا قال.ما نترصف فيه ترصفا مطلقا
 فكيف جنزع؟،وهل ما أعطى" فإذا اكن هلل ما أخذ

كيف نتسخط أن يأخذ املالك ما ملك سبحانه
:وتعاىل؟ هذا خالف املعقول وخالف املنقول! قال

."وَّك يشء عنده بأجل مسىم" لك يشء عنده بمقدار
 فإذا أيقنت بهذا؛ إن هلل ما، معني:"بأجل مسىم" أي
 وَّك يشء عنده بأجل مسىم؛،أخذ وهل ماأعطى

 وهذه اجلملة األخرية تعين أن اإلنسان ال.اقتنعت

يمكن أن يغري املكتوب املؤجل ال بتقديم وال
ُر
َ لك أُ َّم ٍة أَ َج ٌل إ َذا َج
اء
 " ِل: كما قال اهلل تعاىل،بتأخري
ِ
ُ َ
ً َ َ َ ُ َْ َْ
َ
َ ُ َْ َْ
َ
."أ َجل ُه ْم فال يستأ ِخرون ساعة وال يستق ِدمون
ً
 فإذا اكن اليشء مقدرا ال، )49 من اآلية:(يونس
 فال فائدة من اجلزع والتسخط؛،يتقدم وال يتأخر
ً
ألنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغري شيئا من

صىل اهلل-  ثم إن الرسول أبلغ بنت انليب.املقدور

 ولكنها أرسلت، ما أمره أن يبلغه إياها-عليه وسلم
-عليه الصالة والسالم-  فقام،إيله تطلب أن حيِض

 فرفع إيله، فوصل إيلها،هو ومجاعة من أصحابه

عليه-  فبىك الرسول،الصيب ونفسه تصعد وتزنل

 فظن سعد بن عباده. ودمعت عيناه-الصالة والسالم
ً
 فقال، بكى جزاع-صىل اهلل عليه وسلم- أن الرسول

 "هذه رمحة" أي:-عليه الصالة والسالم- انليب
ً
عليه-  ثم قال.بكيت رمحة بالصيب ال جزاع باملقدور
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الصالة والسالم" :-إنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء"
فيف هذا ديلل ىلع جواز ابلاكء رمحة باملصاب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احتُ ِِض  :اقرتب موته.

• اشهدنا  :تطلب منه احلضور.
َ
ر
• َتلحت ِسب  :تنوي بصربها طلب اثلواب من ربها؛ يلحسب هلا ذلك من العمل الصالح.
ََ َ
• تقعقع  :تتحرك وتضطرب.
• فاضت عيناه  :امتألت عيناه بادلموع حىت سالت ىلع وجهه -صىل اهلل عليه وسلم-.
• بنت انليب  :يه زينب -ريض اهلل عنها-

• بأجل مسىم  :معلوم مقدر ،واألجل يطلق ىلع اجلزء األخري ،وىلع جمموع العمر.
• الرمحاء  :مجع رحيم ،وهو من صيغ املبالغة من الرمحة.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع وجوب الصرب؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :مرها فلتصرب وتلحتسب".
 .2جواز طلب احلضور من ذوي الفضل للمحتِض ،وادلاعء للميت.
 .3استحباب إبرار املقسم إذا اقسم عليك يف فعل أمر جائز.
 .4الرتغيب يف الشفقة ىلع خلق اهلل والرمحة هلم.
 .5الرهبة من قسوة القلب ومجود العني.
 .6جواز ابلاكء من غري نوح.
 .7تسلية من نزلت به املصيبة بما ُيفف من ألم ُمصابه.
 .8جواز امليش مع الشخص املدعو إىل اتلعزية وإىل عيادة املريض من غري إذن ادلايع ،خبالف الويلمة؛ ألنه قد ال يكون الطعام اكفيًا.
 .9استحباب أمر صاحب املصيبة بالصرب قبل وقوع املوت؛ يلقع وهو راض بقدر اهلل.
 .10إخبار من يستدَع ألمر باألمر اذلي يستدَع من أجله.
 .11جواز تكرار ادلعوة.
 .12وجوب تقديم السالم ىلع الالكم.
 .13عيادة املريض ولو اكن مفضوال أو صبيا صغريا من ماكرم األخالق ،وذللك ينبيغ ىلع أهل الفضل أال يقطعوا انلاس عن فضلهم.
 .14جواز استفهام اتلابع من إمامه وشيخه عما يشلك عليه.
 .15تقديم حسن األدب ىلع السؤال ظاهر يف قول سعد بن عبادة :يا رسول اهلل ما هذا.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3290( :
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ِّ
ْ
َ ْ ُ ََ َ
إن َش َ
ني،
م
اء اهلل -ال أحل
إين َواهلل-
ي
يف ىلع ي ٍ
َََ َ َْ َ َ ْ ً َْ ى ََْ ُ ى
َُ َ ْ
ي
فأرى غريها خريا مينها إال أتيت اذلي هو خري،
َ ىَُْ
َوحتَللتها

 .502احلديث:

By Allah -if Allah wills- if I take an oath to
do something and then find something else
better than it, I do that which is better and
make expiation for the dissolution of the
oath.
**

502. Hadith:

َ َ َ َ
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال
ُّ
ْ
َ ُ ُ َّ
اَّلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-إين واهلل -إن
رسول ِ
َ
ً
شاء اهلل -ال أحلف ىلع يمني ،فأرى غريها خريا منها
َّ َ ُ َّ
َّ ْ
اذلي هو خري ،وحتللتُ َها».
إال أتيت ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Musa al-Ash`ari, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "By Allah -if Allah wills- if I
take an oath to do something and then find something
else better than it, I do that which is better and make
expiation for the dissolution of the oath".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
نفسه بأنَّه The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب عن ِ
َ him, said about himself that if he swore an oath then
َّ
إذا َحلَ َف ىلع يَ
َ
عد
يف
اخلري
أن
رأى
ذلك
بعد
ثم
ني
م
مِ
ِ
ٍ
saw that it was better not to fulfill it, he would break his
َّ
َ ََ
َ َ َ
االستمرار عليها تركها بِرتك ما حلف عليه وكف َرها oath and make the due expiation. He would always take
the better course by doing something or refraining from
الزتم اذلي هو خري من فعل أو ترك.
doing it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ىلع يمني  :أي ىلع أمر حملوف عليه.
ً
َ ً ْ
االستمرار يف ايلمني.
• خ ْريا ِمن َها  :خريا من
ِ
َّ ْ
َ َّ ُ
• حتَللتُ َها  :كف ْرت عنها.

فوائد احلديث:

ْ
ْ ً
 .1جواز احلَلف من غري ْ
تحالف ِ َتلأكيد اخلرب ولو اكن ُم ْستَقبَال.
اس
ٍ
ِِ
بقوهل "إن شاء اهلل "بعد ايلمني.
 .2جواز االستثناء ِ
َ َ َ َّ ْ
َّ
َ
ُ
اتل َ
 .3جواز َّ
حلل من ايلمني بِعمل الكفارة لقوهل" :وحتللتها".

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق
انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1423 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2961( :

495

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Verily, the lawful is clear and the unlawful
ِّ
 وبينهما أمور،إن احلَلل بني وإن احلرام بني
is clear, and between them are doubtful
matters which many people do not know of.  فمن اتىق،مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس
Whoever avoids doubtful matters clears his
ْ
َ ْ اس َت
 ومن وقع يف،ربأ دلينه وعرضه
الشبهات فقد
liability regarding his religion and his
honor, and whoever falls into doubtful
الشبهات وقع يف احلرام
matters will fall into the unlawful
**

503. Hadith:

: احلديث.503

 سمعت: قال-ريض اهلل عنه- عن انلعمان بن بشري
ر
 «إن احلالل بني: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ٌ َ ْ
 وبينهما أمور ُمشت ِب َهات ال يعلمهن،وإن احلرام بني
ُّ
ْ الشبُهات فقد
َ ْ َاست
ربأ دلينه
 فمن اتىق،كثري من انلاس

An-Nu`maan ibn Basheer, may Allah be pleased with
him, reported that he heard the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, say: "Verily, the
lawful is clear and the unlawful is clear, and between
them are doubtful matters which many people do not
know of. Whoever avoids doubtful matters clears his
liability regarding his religion and his honor, and
whoever falls into doubtful matters will fall into the
unlawful, just like the shepherd who grazes his animals
in the vicinity of a pasture declared prohibited (by the
king) and is, thus, likely to let them graze in a prohibited
area (and be punished for that). Verily, every king has
a protected area and the protected area of Allah is His
prohibitions. Verily, in the body there is a piece of flesh
which if upright then the entire body will be upright, and
if corrupt then the entire body will be corrupt. Verily, it
is the heart."

 اكلرايع، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام،وعرضه
َ
 أال وإن للك،حلىم يوشك أن يَ ْرتع فيه
ِ يرَع حول ا
 أال وإن يف، أال وإن ِحىم اهلل حمارمه،َم ِلك ِحىم
اجلسد ُمضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه وإذا
».فسدت فسد اجلسد لكه أال ويه القلب

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The general rule is that everything that Allah and His
Messenger made lawful and everything that they made
unlawful is clear and evident. However, fear for the
Muslim stems from doubtful matters. Whoever
abandons those doubtful matters will keep his religion
safe and intact by staying away from slipping into the
unlawful. He will also protect his honor from people's
slander caused by his committing such doubtful
matters. Whoever does not avoid doubtful matters will
expose himself either to falling into the unlawful or to
people's backbiting and defamation. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, likened the
one who commits the doubtful matters to a shepherd
who grazes his camels or sheep near a private
property, with the risk of having his animals graze inside
that property for being so close. Similarly, the one who
commits what is doubtful is getting too close to what is
clearly unlawful, and is thus taking the risk of falling
therein. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, referred to the fact that the external
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 وما حرمه،القاعدة العامة أن ما أحله اهلل ورسوهل
 وإنما اخلوف ىلع، لك منهما بَ رني واضح،اهلل ورسوهل
 فمن ترك تلك األشياء،املسلم من األشياء املشتبهة
،املشتبهة عليه َس ِلم دينه بابلعد عن الوقوع يف احلرام
وتم هل كذلك صيانة عرضه من الكم انلاس بما
 ومن لم.يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا املشتبه

 فقد عرض نفسه إما إىل الوقوع،جيتنب املشتبهات

. أو اغتياب انلاس هل ونيلهم من عرضه،يف احلرام

 مثال ملن-صىل اهلل عليه وسلم- ورضب الرسول
يرتكب الشبهات كراع يرَع إبله أو غنمه قرب
 فتوشك ماشية ذلك الرايع،أرض قد محاها صاحبها

 فكذلك من يفعل،أن ترَع يف هذا احلىم لقربها منه
، فإنه بذلك يقرتب من احلرام الواضح،ما فيه شبهة

صىل اهلل عليه-  وأشار انليب.فيوشك أن يقع فيه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وسلم -إىل أن األعمال الظاهرة تدل ىلع األعمال actions indicate whether the internal actions are
righteous or corrupt. He clarified that the body contains
ابلاطنة من صالح أو فساد ،فبني أن اجلسد فيه a piece of flesh (the heart) which is responsible for the
مضغة (ويه القلب) يصلح اجلسد بصالحهاsoundness of the whole body in case it is sound, and ،
for its corruption in case it is corrupt.

ويفسد بفسادها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > احلكم الِّشيع
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• احلالل  :وهو ما نص اهلل ورسوهل ،أو أمجع املسلمون ىلع جوازه ،أو لم يعلم فيه منع.
• بني  :ظاهر.
ًّ
ً
ً
• احلرام  :ما نص أو أمجع ىلع حتريمه ،أو ىلع أن فيه حدا أو تعزيرا ،أو وعيدا.
• أمور  :شئون وأحوال.

• مشتبهات  :ليست بواضحة احلل وال احلرمة.

• ال يعلمهن كثري من انلاس  :ال يدري كثري من انلاس ما حكمها.
• اتىق الشبهات  :تركها وحذر منها.

• استربأ دلينه  :طلب السالمة هل من اذلم الِّشيع.

• عرضه  :العرض :موضع املدح واذلم من اإلنسان ،واملقصود هنا :أن يصون نفسه عن الكم انلاس فيه بما يشينه ويعيبه.
• حول احلىم  :املاكن املحيم املحظور عن غري مالكه ،ويتوعد من دخل إيله أو قرب منه ،بالعقوبة الشديدة.
• يوشك  :يقرب ويرسع.

• يرتع فيه  :بفتح اتلاء ،يدخله وتأكل ماشيته منه فيعاقب.

• صلحت  :استقامت بفتح الالم وضمها ،والفتح أشهر وقيد بعضهم الضم بالصالح اذلي صار سجية.
• حمارمه  :مجع حمرم ،وهو فعل املنيه عنه ،أو ترك املأمور به الواجب.
• مضغة  :قطعة حلم.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع فعل احلالل واجتناب احلرام والشبهات.
 .2للشبهات حكم خاص بها ،عليه ديلل رشيع يمكن أن يصل إيله بعض انلاس وإن خيف ىلع الكثري.
 .3من لم يتوق الشبهة يف كسبه ومعاشه وسائر معامالته فقد عرض نفسه للطعن فيه.
 .4اتلنبيه ىلع تعظيم قدر القلب واحلث ىلع إصالحه ،فإنه أمري ابلدن بصالحه يصلح ،وبفساده يفسد.
ر
ر
 .5تقسيم األشياء من حيث احلل واحلرمة إىل ثالثة أقسام  :حالل بني وحرام بني ومشتبه.
 .6املحافظة ىلع أمور ادلين ومرااعة املروءة.
 .7سد اذلرائع إىل املحرمات ،وأدلة ذلك يف الِّشيعة كثرية.
 .8رضب األمثال للمعاين الِّشعية العملية.
املصادر واملراجع:

ً
-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نِّش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنِّش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنِّش ،الرياض- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف
رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس- .صحيح ابلخاري ،نِّش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نِّش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4314( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
إن الرىق واتلمائم واتلِّ َولة رشك

 .504احلديث:

Indeed, Ruqa, Tamaa'im, and Tiwalah are
Shirk.
**

504. Hadith:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :سمعت `Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :إن الرىق
blessings be upon him, said: "Indeed, Ruqa, Tamaa'im,
ر َ
واتل َولة رشك".
واتلمائم
and Tiwalah are Shirk”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
َ َّ َّ ُ َ َ
عليْ ِه َو َسل َمُ -يرب أن استعمال هذه The Messenger of Allah, may Allah's peace and
الرسول -صىل اَّلل
**

األشياء لقصد دفع املضار وجلب املصالح من عند
ٌ
رشك باهلل ألنه ال يملك دفع الِض وجلب
غري اهلل
ُ
انليه عن
اخلري إال اهلل سبحانه ،وهذا اخلرب معناه

هذا الفعل .فالرىق -وتسىم العزائم -واتلمائم ويه
اليت تعلق ىلع األطفال من اخلرز وحنوها ،واتلولة
ويه اليت تصنع تلحبب أحد الزوجني إىل اآلخر بأنها

رشك باهلل -تعاىل ،-واجلائز من الرىق ما تضمن ثالثة
رشوط :األول :أن ال يعتقد أنها تنفع بذاتها دون اهلل،
فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون اهلل فهو حمرم،

blessings be upon him, informs us that using these
things with the intention of removing harm, or bringing
about benefit from others than Allah is Shirk
(polytheism). This is because no one is able to harm or
benefit except Allah, may He be Glorified. This report
indicates the prohibition of such acts. Ruqa are also
called `Azaa'im (enchantments), and Tamaa'im are
amulets or charms made from beads and the like and
are hung around children's necks. Tiwalah is made to
make one of the spouses love the other. All these things
constitute Shirk, which means associating partners with
Allah.

بل رشك ،بل يعتقد أنها سبب ال تنفع إال بإذن اهلل،

اثلاين :أن ال تكون مما ُيالف الِّشع ،كما إذا اكنت

متضمنة داعء غري اهلل ،أو استغاثة باجلن ،وما أشبه
ذلك ،فإنها حمرمة ،بل رشك ،اثلالث :أن تكون
مفهومة معلومة ،فإن اكنت من جنس الطالسم

والشعوذة ،فإنها ال جتوز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الِّشعية > الرقية الِّشعية
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• الرىق  :يه القراءة ىلع املريض وحنوه ،سواء مع انلفث أو بدونه ،واملِّشوع منها ما توفرت فيه ثالثة رشوط كما سبق.
• اتلمائم  :مجع تميمة ،ويه ما يعلقونه من اخلرز وحنوها ىلع الصبيان اتقاء العني.
• اتلولة  :يشء يصنعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها والرجل إىل زوجته.

فوائد احلديث:

ٌ
كثري من انلاس.
 .1احلث ىلع صيانة العقيدة عما ُيل بها وإن اكن يتعاطاه
 .2حتريم استعمال هذه األشياء املذكورة فيه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3الِّشك املوصوف به يف احلديث هل هو رشك أصغر أو أكرب؟ نقول :حبسب ما يريد اإلنسان منها :إن اختذها معتقدا أن املسبب للمحبة هو اهلل;
فيه رشك أصغر ،وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها; فيه رشك أكرب.
 .4حتريم الرىق وأنها من الِّشك إال ما اكن منها مِّشواع.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية- .سنن ابن ماجه ،إلبن ماجه أبو عبد اهلل
حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس 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- .
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين ،مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع ،الرياض -الطبعة :األوىل( ،ملكتبة
املعارف)- .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي،
جدة ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م- .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار
العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م- .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة
العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)5273( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The sun and the moon are two of the signs
of Allah; they do not eclipse on the death or
life of anyone. So when you see that (the
eclipse), supplicate to Allah, say Takbir
(“Allah Akbar”, [Allah is the Greatest]),
pray, and give charity.

 ال،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل
َ َ ْ
 فإذا رأيتم ذلك،ان ملوت أحد وال حلياته
ينخ يسف ي
َ َ ْ ُ ى
ُ َ ُّ َ َ ى
ُ ِّ وك
ربوا وصلوا وتصدقوا
فادعوا اَّلل
**

505. Hadith:

: احلديث.505

َ َ َ
`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: ت
ِ  « خسف: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
"During the lifetime of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, the sun
eclipsed, so he led the people in prayer. He stood for a
long time and then bowed for a long time. He stood
again for a long time, but this time the period of standing
was shorter than the first time. He then bowed again for
a long time, but it was shorter than the first time, and
then he prostrated and prolonged the prostration. He
did the same in the second Rak`ah (unit of prayer) and
then finished the prayer. By that time, the sun had
appeared. He delivered a sermon to the people and,
after praising and glorifying Allah, he said: ‘The sun and
the moon are two of the signs of Allah; they do not
eclipse on the death or life of anyone. So when you see
that (the eclipse), supplicate to Allah, say Takbir (“Allah
Akbar”, [Allah is the Greatest]), pray, and give charity.'
Then he said, 'O followers of Muhammad, by Allah! No
one gets more jealously protective than Allah when His
male or female Servant commits adultery. O followers
of Muhammad, by Allah! If you knew what I know, you
would laugh a little and weep a lot.'" The wording of
another narration reads: "He completed bowing four
times and four prostrations".

-صىل اهلل عليه وسلم- الشمس ىلع عهد رسول اهلل
َّ َ
. بانلاس-صىل اهلل عليه وسلم- فصىل رسول اهلل
 فأطال، ثم قام، فأطال الركوع، ثم ركع،فأطال القيام

 فأطال، ثم ركع-وهو دون القيام األول- القيام
 ثم رفع فأطال-وهو دون الركوع األول- الركوع

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

 فأطال، ثم سجد-وهو دون القيام األول- القيام
َ
 ثم فعل يف الركعة األخرى مثل ما ف َعل يف،السجود
ْ َّ وقد َجتَل، ثم انرصف،الركعة األوىل
َّ
،ت الشمس
َْ
ُ
َ
َّ
َ ،فخ َطب انلاس
 ِإن: ث َّم قال،فح ِمد اهلل وأث َىن عليه
َ َ
َ َ ْ
َّ
ان
والقمر آيتَان ِمن
الشمس
ِ  ال ينخ ِسف،آيات اهلل
َ
َ
ْ َ
َّ
 ف ِإذا َرأيتُم ذلك فاد ُعوا اَّلل،ملوت أحد وال ِحل َ َياته
ُ َّ َ َ ُّ َ
َّ ُ َّ ُ
َُر
هلل
ِ  وا، يا أمة حممد: ثم قال. وصلوا وتصدقوا, وكربوا
َ َْ
ْ
ُ َ أغ
َ ين عبده أو تز
َ ري من اهلل أن يَ ْز
.ين أ َمتُ ُه
ما من أحد
ِ
ِ
ْ
َ
َ ُ
 واهلل لو تعلمون ما أعلم ل َض ِحكتُ ْم قليال،يا أ َّمة حممد
َ َْ
َ ََ
َ ك َمل أَ ْر َبع َر َك
ات
ع
 «فاست: ويف لفظ.»وبلكيْتم كثريا
ٍ
َج
َ َوأَ ْر َبع َس
.»ات
د
ٍ
. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The sun eclipsed during the lifetime of the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him. As that was
something unfamiliar to the people, he led them in a
prayer that was also unfamiliar in its appearance and
its manner. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, stood for a long time, bowed for
a long time, and then he raised his back up and his
recitation was long, but not as long as his first recitation.
Then he bowed again, but this time it was shorter than
the first time and then he prostrated and prolonged the
prostration. He repeated the same thing in the second
Rak`ah (unit of prayer), even though it was a little
shorter. Every pillar of the prayer was shorter than what
preceded it, until he completed bowing four times and
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َ َ َ
صىل اهلل عليه- ت الشمس ىلع عهد رسول اهلل
ِ خسف
ً  وملا اكن اخلسوف،-وسلم
أمرا غري معهود صىل بهم
 فقام فصىل،صالة غري معهودة يف هيئتها ومقدارها
 ثم،بانلاس فأطال القيام اذلي بعد تكبرية اإلحرام
 ثم قام فقرأ قراءة طويلة دون،ركع فأطال الركوع

 وهو أخف من، ثم ركع فأطال الركوع،القراءة األوىل
الركوع األول ثم رفع من الركوع وسمع ومحد ولم

 ثم فعل يف الركعة، ثم سجد وأطال السجود،يقرأ
 فلك، اثلانية مثل األوىل يف هيئتها وإن اكنت دونها

 حىت استكمل أربع،ركن أقل من الركن اذلي قبله

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
performed four prostrations in two Rak`ahs. Then he  ثم انرصف من، يف ركعتني،ركواعت وأربع سجدات
finished the prayer, and by that time the sun had
َْ
appeared again. He delivered a sermon to the people,  فخطب انلاس كعادته، وقد اجنلت الشمس،الصالة
as he usually would on special occasions. He started ، فحمد اهلل وأثىن عليه ووعظهم،يف املناسبات
by praising Allah and glorifying Him. It happened that
وحدث أن صادف ذلك ايلوم اذلي حصل فيه
the day on which the eclipse occurred was the same
day as his son Ibrahim, may Allah be pleased with him,  فقال-ريض اهلل عنه- اخلسوف موت ابنه إبراهيم
َ  َك:بعضهم
died. So some of the people said: “The sun eclipsed  جريا ً ىلع اعدتهم يف،سفت ملوت إبراهيم
because Ibrahim died”, as in the pre-Islamic era they
had thought that the sun only eclipsed due to the death اجلاهلية من أنها ال تكسف إال ملوت عظيم أو
or birth of a great person. The Prophet, may Allah’s  من-صىل اهلل عليه وسلم-  وأراد انليب،لوالدة عظيم
peace and blessings be upon him, intended to remove
 ونفع اخللق أن يزيل،نصحه وإخالصه يف أداء رساتله
such superstitions from their minds and benefit the
people through his advice and sincerity in conveying his  اليت ال تستند ال،ما علق بأذهانهم من هذه اخلرافات
message, as those beliefs were not based upon  ويبني احلكمة من، وال عقل سليم،إىل نقل صحيح
authentic textual proofs or sound logic. He wanted to
clarify the wisdom behind the eclipse of the sun and the  إن الشمس:خسوف الشمس والقمر فقال يف خطبته
moon, so he said during his sermon: “The sun and the والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان ملوت أحد
moon are two of the signs of Allah; they do not eclipse
َّ
بقدرته
تعاىل
اهلل
جيريهما
ما
 وإن،وال حلياته
on the death or life of anyone”, rather Allah, the
ر
َ
َ ُ
ََ
ُ ،خ رو َف بهما عباده
Almighty, makes these things occur by His  فإذا رأيتم ذلك.ويذك َرهم نِعمه
ِيل
Omnipotence to scare His Servants and remind them َ ُ ْ
 وادعوا، تائبني منيبني-تعاىل- فافزعوا إىل اهلل
of His Blessings. So if you see an eclipse, turn to Allah,
ُ َّ َ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ ر
the Almighty, in repentance, supplicate to Him, say  وصلوا وتصدقوا؛ ملا يف ذلك من دفع ابلالء,وكربوا
Takbir (“Allah Akbar”, [Allah is the Greatest]), pray, and صىل اهلل عليه-  ثم أخذ.املتوقع ورفع العقوبة انلازلة
give charity, as such acts can repel anticipated affliction
ً
َُ ر
and descending punishment. He, may Allah's peace  يفصل هلم شيئا من معايص اهلل الكبار اكلزنا-وسلم
ُ
and blessings be upon him, then started to explain in  واليت توجب،وجب فساد املجتمعات واألخالق
ِ اليت ت
detail some of the grave major sins, such as fornication,
وهو الصادق-  ويقسم يف هذه املوعظة،غضبه وعقابه
that cause corruption in society and morals, and
necessitate the Wrath and Punishment of Allah. He,  ما من أحد أغري، واهلل، يا أمة حممد: قائال-املصدوق
َّ  ثم، أو تزين أمته،من اهلل سبحانه أن يزين عبده
swore in this sermon, and he is the truthful one, saying: بني
“O followers of Muhammad, by Allah! No one gets more
ً
َّ
jealously protective than Allah when His male or female  ولو علموا،أنهم ال يعلمون عن عذاب اهلل إال قليال
Servant commits adultery.” The Prophet explained that ما علمه صىل اهلل عليه وسلم ألخذهم اخلوف
ً
they knew only a little about the punishment of Allah, ً
َ
،
كثريا
واغتموا
وبلكوا
،قليال
ولض ِحكوا رسورا
and if they knew what he, may Allah's peace and
blessings be upon him, knew, they would be obsessed
.لكن اهلل حبكمته حجب عنهم ذلك
by fear, they would only laugh a little and cry a lot, and
they would be filled with grief. However, Allah has
concealed this from them, out of His Wisdom.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي إماما بانلاس: • فصىل بانلاس
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ً
• فأطال القيام  :مكث فيه طويال.

• مثل ما فعل يف الركعة األوىل  :أي يف كيفية الصالة ال يف طوهلا فيه أقل منها يف لك ما يفعل.
• ثم انرصف  :فرغ من صالته.

• جتلت الشمس  :ظهرت وزال عنها الكسوف.
• فخطب  :تكلم فيهم باملوعظة واتلوجيه.

• فحمد اهلل  :قال :احلمد هلل ،واحلمد :وصف املحمود بالكمال ،مع املحبة واتلعظيم.
• أثىن عليه  :كرر ذكر صفات كماهل.
• آيتان  :عالمتان.

• آيات اهلل  :ادلالة ىلع وحدانيته وعظيم قدرته.
• حلياته  :لوالدته.

• ذلك  :يعين خسوف الشمس والقمر.
• َك ر ُ
ربوا  :قولوا :اهلل أكرب.
ُّ
• َصلوا  :يعين صالة الكسوف.
ً
• تَ َص َّدقُوا  :أعطوا املال ً
ونفعا إلخوانكم الفقراء.
تقربا إىل اهلل
ُ َ
• أ َّمة حممد  :مجاعة حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املؤمنني ناداهم بهذا الوصف تهييجا هلم ىلع استماع ما يقول هلم وتنبيها ىلع أهميته.
• واهلل  :قسم تلأكيد املقسم عليه وبيان أهميته.

• ما من أحد  :ال أحد.
َ
• َ
أغري  :من الغ ْرية يعين أشد غرية  ،ويه صفة كمال نثبتها هلل حقيقة إثباتا يليق جبالهل ،ويه يف اخللق تغري حيصل من احلمية واألنفة.
ً

• أن يزين  :الزنا اجلماع يف فرج حرام.
• عبده  :مملوكه.

• أمته  :مملوكته ،وإضافة العبد واألمة إىل اهلل إشارة إىل أنه ال يليق انتهاكهما ملحارمه ،وهما مملواكن هل.
• لو تعلمون ما أعلم  :من عظمة اهلل وانتقامه من املجرمني ،وأبهم ذلك تعظيما لشأنه.
• أربع ركعات  :أربع ركواعت.

• ركع  :الركوع هو أن حيين املصَل ظهره حىت يكون إىل الركوع الاكمل أقرب منه إىل القيام ،وكمال السنة فيه :أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه،
وينصب ساقيه وفخذيه.
• سجد  :أن يضع املصَل أعضاءه السبعة ىلع األرض ويه :اجلبهة مع األنف ،وايلدان ،والركبتان ،والقدمان.
ًّ
• خسفت الشمس  :احتجب ضوؤها ًّ
جزئيا.
لكيا أو
• عهد  :زمن.

فوائد احلديث:
 .1حصول خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2مِّشوعية صالة الكسوف عند وجوده يف أي ساعة.
 .3مِّشوعية اإلتيان بالصالة ىلع الوصف املذكور يف هذا احلديث.
 .4مِّشوعية اتلطويل بقيامها ،وركوعها ،وسجودها.
 .5أن يكون ابتداء وقت الصالة من الكسوف ،وانتهاؤها باتلجَل.
 .6مِّشوعية اخلطبة واملوعظة واتلخويف يف صالة الكسوف.
 .7ابتداء اخلطبة حبمد اهلل ،واثلناء عليه؛ ألنه من األدب.
 .8بيان أن الشمس والقمر من آيات اهلل الكونية ،ادلالة ىلع قدرته وحكمته.
 .9كون الكسوف حيدث تلخويف العباد ،وحتذيرهم عقاب اهلل -تعاىل ،-وهذا ال ينايف األسباب الفلكية العلمية للكسوف ،فاألول سبب رشيع
واثلاين سبب حيس.

 .10إزالة ما علق بأذهان أهل اجلاهلية من أن الكسوف واخلسوف ،أو انقضاض الكواكب ،إنما هو ملوت العظماء أو حلياتهم.

 .11األمر بادلاعء ،والصالة ،والصدقة ،عند حدوث الكسوف أو اخلسوف.
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 .12أن فعل هذه العبادات ييق من عذاب اهلل وعقابه.

 .13حتذير انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الزنا ،وأنه من الكبائر ،اليت يغار اهلل -تعاىل -عند ارتكابها.
ً
 .14إثبات صفة الغرية هلل -تعاىل ،-إثباتا يليق جبالهل -بال تعطيل وال تأويل وال تشبيه.
 .15شدة ما أعده اهلل من العذاب ألهل املعايص ،مما ال يعلمه انلاس ،ولو علموه الشتد خوفهم وقلقهم.

 .16أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يطلع نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع علوم من الغيب ،ال حتتمل األمة علمها.
 .17سعة علمه -صىل اهلل عليه وسلم -بربه وقوة قلبه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1435ه .اإلملام بِّشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل .1381
خالصة الالكم ،فيصل املبارك احلريمَل ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن
حجر ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت-1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين
اخلطيب-عليه تعليقات عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من 1404
 1427 -ه).

الرقم املوحد)5215( :
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ُ َُ
 خي ِّوف،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل
َ َ َْ
 وإنهما ال ينخ يسفان ملوت أحد،اهلل بهما عباده
ُّ َ َ
ُ ْ
 َوادعوا، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا،من انلاس

The sun and the moon are two of the signs
of Allah, by which Allah frightens His
slaves. They do not eclipse on account of
the death of anyone. So, when there is an
eclipse, observe prayer and supplication till
it (the eclipse) is over.

حَّت ينكشف ما بكم

**

506. Hadith:

: احلديث.506

َْ
ْ َ
- ابلدري
عن أيب مسعود ُعقبة بن عمرو األنصاري
ً
 «إن الشمس والقمر آيتان من: مرفواع-ريض اهلل عنه
ُ َُ
َ َ َْ
 وإنهما ال ينخ ِسفان، ُي روف اهلل بهما عباده،آيات اهلل
ُّ َ
، فإذا رأيتم منها شيئا ف َصلوا،ملوت أحد من انلاس
ْ
»َواد ُعوا حىت ينكشف ما بكم

Abu Mas‘ood, ‘Uqbah ibn ‘Amr al-Ansaari al-Badri, may
Allah be pleased with him, reported that the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, said:
“The sun and the moon are two of the signs of Allah, by
which Allah frightens His slaves. They do not eclipse on
account of the death of anyone. So, when there is an
eclipse, observe prayer and supplication till it (the
eclipse) is over”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  أن الشمس والقمر من-صىل اهلل عليه وسلم- بني
him, clarified that the sun and the moon are among the ُّ
signs of Allah that demonstrate His power and wisdom.  وأن تغري،آيات اهلل ادلالة ىلع قدرته وحكمته
He added that whenever their normal system  ال يكون حلياة العظماء أو موتهم،نظامهما الطبييع
experiences some change, this has nothing to do with
كما يعتقد أهل اجلاهلية فال تؤثر فيهما احلوادث
the birth or death of great figures, as the people of the
pre-Islamic period of ignorance used to believe. Earthly  من، وإنما يكون ذلك ألجل ختويف العباد.األرضية
events have no effect upon them. This only aims at أجل ذنوبهم وعقوباتهم فيجددوا اتلوبة واإلنابة إىل
frightening the slaves of Allah the Almighty and
reminding them of their sins and the due punishment,  وذلا أرشدهم أن يفزعوا إىل الصالة.اهلل تعاىل
so that they turn to their Lord in repentance and ask for  وهلل يف، حىت ينكشف ذلك عنهم وينجَل،وادلاعء
His forgiveness. For this reason, the Prophet, may
.كونه أرسار وتدبري
Allah’s peace and blessings be upon him, instructed
them to rush to prayer and supplication till such a
situation ends and the sun or moon brightens. Indeed,
the universe abounds with many divine secrets and
hidden aspects of the wise planning.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ذاتهما وسريهما وما حيدث فيهما: • إن الشمس والقمر

. عالمتان ىلع كمال علم اهلل وقدرته وحكمته: • آيتان
ُ َُ
. يوقع اخلوف يف قلوبهم عند انكسافها: • ُي روف اهلل بهما عباده
َ َ َْ
. اخلسوف والكسوف بمعىن واحد وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر: • ينخ ِسفان
. ألجل موت أحد: • ملوت أحد
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• منها  :من آيات اهلل اليت ُيوف بها عباده.

• ادعوا  :اسألوا اهلل املغفرة والرمحة وأن يكشف ما نزل بكم.
• حىت ينكشف  :يزول وينجَل.

• ما بكم  :حل بكم ونزل عليكم.

فوائد احلديث:
 .1مِّشوعية الصالة وادلاعء عند الكسوف واخلسوف ،رجواع إىل اهلل.
 .2أن انتهاء الصالة يكون باتلجَل -أي انتهاء الكسوف -فإن انتهت قبل اتلجَل تِضعوا ودعوا ،حىت يزول ذلك
َ ْ
 .3ظاهر احلديث أنهم يصلون ،ولو صادف وقت نيه؛ ألنها من ذوات األسباب اليت تصىل عند وجود سببها مطلقا
 .4أن احلكمة يف إجياد الكسوف أو اخلسوف ،هو ختويف العباد ،وإنذارهم بعقاب اهلل تعاىل ،وإزاعج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطالع
ً

انلاس ىلع نموذج مما يقع يوم القيامة.

 .5أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل -تعاىل -ادلالة ىلع عظيم قدرته وواسع رمحته وعلمه.

 .6أنهما ال ينكسفان ملوت أحد من انلاس
 .7أن صالة الكسوف تفعل عند رؤيته وال يعتمد فيها ىلع حساب الفلكيني.
 .8ينبيغ اخلوف عند رؤية اتلغريات العلوية السماوية.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3101( :
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َ ُ
إن الصائم تصيل عليه املَلئكة إذا أكيل عنده
ُ َْ
حَّت يفرغوا

Indeed, the angels send prayers upon the
fasting person when others eat in his
presence until they finish (their meal).
**

507. Hadith:

: احلديث.507

َّ
انليب
 أن:-ريض اهلل عنها- عن أم عمارة األنصارية
َ
ْ َّ
 فقد َمت إيله، دخل عليها-صىل اهلل عليه وسلمُ
ً
َ
ُ
ٌ
ْ
 فقال رسول، إين َصائِمة: « ُِك» فقالت: فقال،طعاما
ُ ر
َّ
َ إن
الصائِ َم ت َصَل عليه
« :-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا
ُ َْ
ُ
َ ُ
َ
َ
:المالئكة إذا أ ِكل عنده حىت يفرغوا» وربما قال
ْ
.»«حىت يَشبَ ُعوا

Umm ‘Umaarah al-Ansaariyyah, may Allah be pleased
with her, reported that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, entered upon her and so
she presented some food to him. The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "Eat." She said: "I am fasting." Thereupon, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said; "Indeed, the angels send prayers
upon the fasting person when others eat in their
presence until they finish (their meal)." Or he may have
said: "…until they are satisfied (with their food)".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Umm ‘Umaarah, may Allah be pleased with her, صىل اهلل-  أن انليب-عن أم عمارة –ريض اهلل عنها
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, entered upon her, so she ً : فقال هلا، فقدمت هل بطعام، دخل عليها-عليه وسلم
presented some food to him. The Messenger of Allah,  تفرحيا:أي-  فقال انليب، إين صائمة: فقالت،""ُك
may Allah's peace and blessings be upon him, said to
: أي،" "إن الصائم إذا أكل عنده-بإتمام صومها
her: "Eat," and she said: "I am fasting." So the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, in order : قوهل، واشتد صومه عليه،ومالت نفسه إىل املأكول
to cheer her up for completing her fast, said: "Indeed,  استغفرت هل عوضا ً عن: أي،""صلت عليه املالئكة
when others eat in the presence of a fasting person,"
meaning: when people eat in front of a fasting person  القوم اآللكون: أي،" "حىت يفرغوا: قوهل،مشقة األكل
until his appetite for the food is satisfied, because this  فإن حضور الطعام يهيج شهوته،من أكل طعامه
ً
naturally makes the fast of the fasting person harder
 فلما قمع شهوته وكف نفسه امتثاال ألمر،لألكل
upon himself. His statement: "…the angels send
prayers upon him," meaning: they seek forgiveness for ، ويرضيه عنه، وحمافظة ىلع ما يقربه إيله،ربه
the fasting person in return for the hardship resulting عجبت املالئكة من إذالهل نلفسه يف طاعة ربه
from his abstention of the food (even in front of the
person eating). His statement, "until they finish," . واحلديث شامل لصوم الفرض وانلفل،فاستغفروا هل
meaning: those eating from the food which is provided.
.واحلديث ال حيتج به لضعفه
The presence of food naturally increases one's appetite
for it, so if one checks his desire and restrains himself
in compliance with the orders of his Lord and in
adherence to that which brings him closer to Allah and
makes Him pleased with him, the angels become
amazed at this submission of his inner self in obedience
to his Lord, so they seek forgiveness for him. This
Hadith applies to both obligatory and voluntary fasts. It
cannot be used as evidence, however, due to its
weakness. See: [Mirqaat-ul-Mafaateeh, 4: 578; Faydhul-Qadeer, 2:359; and Bahjat-un-Naathireen, 2: 392]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.

اتلخريج :أم عمارة نسيبة بنت كعب -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تصَل عليه املالئكة  :تستغفر هل.
• يفرغوا  :ينتهوا.

فوائد احلديث:

ُ
 .1بيان فضل من أكل عنده وهو صائم.

 .2استحباب زيارة أهل الفضل أتباعهم ،ولو اكن املزور امرأة إذا أمنت الفتنة واتلهمة.

 .3إكرام الضيف.

املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي- .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد

العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه- .وهو سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين،
مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف-
الرياض ،الطبعة األوىل1412 ,ه- .سنن ابن ماجه ،للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية- .فيض
القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق
صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه- .املسند ،لإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف:
د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م- .مسند ادلاريم -املعروف بـ :سنن ادلاريم ،-لإلمام عبداهلل بن
عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق حسني سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عِّش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10117( :
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إن العبد إذا نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل،

 .508احلديث:

"If a slave is sincere to his master and
worships Allah well, He will have a double
reward".

فله أجره مرتني

**

508. Hadith:

ً
عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إن العبد إذا Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "If a slave is sincere to his master and
worships Allah well, He will have a double reward." Abu
Musa al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "A slave who worships his
Lord (Allah) well and fulfills his responsibilities to his
master, being sincere and obedient to him, will have a
double reward".

نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل ،فله أجره مرتني».
ً
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
«اململوك اذلي حيسن عبادة ربهُ ،
ويؤدي إىل سيده

اذلي عليه من احلق ،وانلصيحة ،والطاعة ،هل

أجران».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان فضل اهلل ىلع العبد اذلي يُؤدي This hadeeth mentions the blessings that Allah bestows
upon a servant who fulfills Allah's rights upon him by
حق ربه بفعل الطااعت ،وحق سيده خبدمته وراعية performing acts of obedience to Allah and at the same
َّ
time he fulfills the rights of his master by serving him
مصاحله ،وأنه ينال بذلك األجر مرتني.
and taking care of his needs. If the servant does this he
will receive a double reward.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :حديث ابن عمر ريض اهلل عنه متفق عليه .حديث أيب موىس ريض اهلل عنه رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
َّ
َ
أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

• العبد  :أي اململوك ذكرا اكن أو أنَث.

• نصح لسيده  :أي  :قام خبدمته قدر طاقته وحسب استطاعته.

• وأحسن عبادة اهلل  :جاء بها مستوفية لألراكن والِّشوط واآلداب.
• فله أجره مرتني  :لقيامه بعبادة ربه وخبدمة سيده.
• يؤدي  :أي  :يُعطي.
• اذلي عليه  :ما وجب عليه.

• الطاعة  :أي  :يف غري معصية اهلل عز وجل.

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله.
َّ
 .2أن العبد ٍ
راع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيته.

 .3صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عِّشة1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض
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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.

الرقم املوحد)5025( :
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Indeed, the eyes shed tears and the heart is
grieved, and we do not say except what
pleases our Lord. And indeed, over your
departure, O Ibrahim, we are grieved.

 وال نقول إال ما،إن العني تدمع والقلب حيزن
 وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون،يريض ربنا

**

509. Hadith:

: احلديث.509

صىل اهلل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أنس

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: ”The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, called upon his son
Ibrahim, may Allah be pleased with him, while he was
breathing his last. The eyes of the Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, began
to shed tears. `Abdur-Rahman ibn `Awf said to him,
’And you too, O Messenger of Allah?’ He, may Allah's
peace and blessings be upon him, said, ’O Ibn `Awf,
this is a mercy.’ Then he followed it by saying: ‘Indeed,
the eyes shed tears and the heart is grieved, and we do
not say except what pleases our Lord. And indeed, over
your departure, O Ibrahim, we are grieved”’.

-ريض اهلل عنه-  دخل ىلع ابنه إبراهيم-عليه وسلم

صىل اهلل-  فجعلت عينا رسول اهلل،وهو جيود بنفسه

: فقال هل عبد الرمحن بن عوف. تذرفان-عليه وسلم
» «يا ابن عوف إنها رمحة:وأنت يا رسول اهلل؟! فقال

 «إن العني تدمع والقلب: فقال،ثم أتبعها بأخرى
 وإنا لفراقك يا، وال نقول إال ما يريض ربنا،حيزن

.»إبراهيم ملحزونون

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and  ىلع ابنه-صىل اهلل عليه وسلم- دخل رسول اهلل
blessings be upon him, called upon his son Ibrahim,
may Allah be pleased with him, when he was near  فجعلت، وهو يقارب املوت-ريض اهلل عنه- إبراهيم
death. The eyes of the Messenger of Allah, may Allah’s  جيري دمعهما-صىل اهلل عليه وسلم- عينا رسول اهلل
peace and blessings be upon him, started to flow with
 وأنت يا رسول اهلل ىلع:فقال هل عبد الرمحن بن عوف
tears. `Abdur-Rahman bin `Awf said in astonishment,
‘And you too O Messenger of Allah?’ Meaning: The  أي انلاس ال يصربون ىلع املصيبة،معىن اتلعجب
people are not patient in the face of calamities, and are وأنت تفعل كفعلهم؟ كأنه تعجب ذللك منه مع
you too doing as they do? It was as if he was surprised
to see the Prophet, may Allah's peace and blessings be ،عهده منه أنه حيث ىلع الصرب وينىه عن اجلزع
upon him, in such a state, as he had always been  أي احلالة اليت شاهدتها مين. إنها رمحة:فأجابه بقوهل
known to encourage patience and forbid impatience.
:يه رقة القلب ىلع الودل ثم أتبعها جبملة أخرى فقال
So, he answered him by saying that it was a mercy,
meaning: the condition in which you see me is the  وال نقول إال ما يريض،إن العني تدمع والقلب حيزن
softness of my heart towards the boy. He followed this  وإنا لفراقك يا إبراهيم،ربنا أي ال نتسخط ونصرب
with another statement: “Indeed, the eyes shed tears
and the heart is grieved, and we do not say except what . فالرمحة ال تنايف الصرب واإليمان بالقدر،ملحزونون
pleases our Lord,” meaning: we do not show
displeasure, rather we show patience. “And indeed,
over your departure, O Ibrahim, we are grieved.”
Therefore mercy does not contradict patience or belief
in the Divine Decree.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > اتلعزية:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• جيود بنفسه ُ :يرجها
• تذرفان  :جيري دمعهما.

• وإنا لفراقك  :وحنن بسبب مفارقتك إيانا

فوائد احلديث:
 .1وجوب التسليم والرىض بقضاء اهلل وقدره.
 .2جواز ابلاكء ىلع من اكن يف الزنع األخري أو من مات ،من غري سخط ألمر اهلل.
 .3جواز االعرتاض ىلع من خالف فعله ظاهر قوهل يلظهر الفرق.
 .4جواز اإلخبار عن احلزن وإن اكن الكتمان أوىل.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،الطبعة اثلاثلة 1407 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب,
بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،-لعَل املال اهلروي القاري -انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان  -الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عِّش1407 ,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 للنِّش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .فتح ابلاري
رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين -انلارش :دار املعرفة  -بريوت - 1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق-قام بإخراجه
وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.

الرقم املوحد)5026( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Allah has forgiven my Ummah (Islamic
community) for the thoughts that come to
their minds, unless they act upon them or
utter them.

إن اهلل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ،ما
لم تعمل أو تتلكم

 .510احلديث:

**

510. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased be pleased with
َ َّ َ ْ him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم -قال« :إن اهلل َ َ
جت َ
او َز عن أميت ما حدثت
blessings be upon him, said: "Allah has forgiven my
ََْْ
َُْ َ َ
َ َّ َ
به أنفسها ،ما لم تعمل أو تتلكم» قال قتادة« :إذا طلق Ummah (Islamic community) for the thoughts that come
"to their minds, unless they act upon them or utter them.
يف نفسه فليس بيشء».
Qatadah said: "If one divorces (his wife) in his head
(without pronouncing it), it is nothing".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان أن العبد ال يؤاخذ حبديث This Hadith shows that one is not held accountable for
the thoughts and whims that come to one's mind as
انلفس واهلواجس اليت تمر يف خاطره ،قبل اتللكم به long as one does not express them verbally nor acts
ً
والعمل به ،وهو أيضا حجة يف أن الطالق ال يقع upon them. This Hadith also proves that divorce does
ً
not occur if it comes as a thought in one's mind, as it
الكما ،وهذه األحاكم
حبديث انلفس؛ ألنه ليس
has not been said in words. Rulings of divorce and
مرتبة ىلع اللفظ وليس ىلع عمل القلب.
similar things take effect based on words, and not on
inner thoughts that have not been uttered.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > ألفاظ الطالق
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• جتاوز  :عفا وصفح وسامح.

• أميت  :أمة اإلجابة.
َّ
• حدثت به أنفسها  :ما ُيطر بالقلب من الوسوسة.

• ما لم تعمل  :أي  :بذلك اخلاطر
ً
• إذا طلق يف نفسه فليس بيشء : .أي إذا طلق رسا يف نفسه فليس بطالق واقع.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1أن اهلل -تبارك وتعاىل -جتاوز وعفا عن األفاكر واهلواجس اليت تطرأ ىلع انلفس ،فيحدث اإلنسان بها نفسه ،وتمر ىلع خاطره.
َّ
ً
َّ
 .2أن الطالق إذا فكر فيه اإلنسان ،وعرض يف خاطره ،ولكنه لم يتلكم به ولم يكتبه ،فإن حديث نفسه به وتفكريه فيه ال يعترب طالقا.
حينئذ.
 .3مفهوم احلديث أن اإلنسان إذا تكلم باحلكم الِّشيع ،كأن يلفظ بالطالق ،أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه ،وال يعذر
ٍ

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -فتح ذي اجلالل واالكرام بِّشح بلوغ املرام ،للشيخ ابنُّ
َ
لوغ َ
عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ُّ
املكرمة .الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنِّش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:

األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد

513

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه - .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه،
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل.
للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة- .

الرقم املوحد)58144( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Indeed, Allah the Almighty, has added a
prayer for you, so offer it in the period
between `Ishaa prayer and Fajr prayer; (it
is) the Witr, (it is) the Witr.

 فصلوها فيما،إن اهلل عز وجل زادكم صَلة

. الوتر الوتر،بني صَلة العشاء إىل صَلة الصبح
**

511. Hadith:

: احلديث.511

َ  سمعت عمرو بن:اين قال
عن أيب تَ ِميم اجلَيْ َش ِ ر
العاص
 أخربين َر ُجل من أصحاب انليب صىل اهلل عليه:يقول

Abu Tameem Al-Jayshaani reported: "I heard `Amr ibn
al-`Aas say: 'A man from the Companions of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
informed me that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "Indeed, Allah
the Almighty has added a prayer for you, so offer it in
the period between the `Ishaa prayer and the Fajr
prayer; (it is) the Witr, (it is) the Witr." Behold, this
Companion was Abu Basrah al-Ghifaari.' " Abu
Tameem said: "I and Abu Dharr were sitting, so Abu
Dharr took me by the hand and we set off to Abu
Basrah. We found him at the door next to the house of
`Amr ibn al-`Aas. Abu Dharr said: 'O Abu Basrah! Did
you hear the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, say: "Indeed, Allah the Almighty has
added a prayer for you, so offer it in the period between
the `Ishaa prayer and the Fajr prayer; (it is) the Witr, (it
is) the Witr"?' He replied: 'Yes.' Abu Dharr asked: 'You
heard him?' He replied: 'Yes.' He asked again: 'You
heard him?' He replied: 'Yes" '.

: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:وسلم يقول
ُّ
ْ
ُ َ
«إن اهلل عز وجل َزادك ْم صالة فصلوها فيما بَني
َ
َ
َّ َ
ُّ
 أال وإنه،»الوتر
ِ الوتر
ِ ،صالة ال ِعشاء إىل صالة الصبح
َ
َ
َ
َ ْ َأبو ب
 فكنت أنا وأبو ذ ٍر: قال أبو تميم،رصة ال ِغفاري
َ
 فأخذ ِب َي ِدي أبو ذ ٍّر فانطلقنا إىل أيب: قال،قا ِع َدين
ْ
بَرصة فوجدناه عند ابلاب اذلي يَ َِل دار َعمرو بن
َ ْ َ يا أبا ب: فقال أبو َذ ٍّر،العاص
رصة آنت سمعت انليب
َ َ
ُ اد
ك ْم
 «إن اهلل عز وجل ز:صىل اهلل عليه وسلم يقول
ُّ
ْ
 فصلوها فيما بَني صالة العشاء إىل صالة،صالة
ْ
ُّ
َ ْ أن: قال، نعم:الصبح الوتر الوتر؟» قال
:ت َس ِمعتَه؟ قال
ِ
ِ
. نعم: أنت سمعته؟ قال: قال،نعم
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

"Allah the Almighty has added a prayer for you": Allah
added for them another prayer that they did not offer
before in this manner, which is the Witr prayer. The
statement indicates that Allah added that prayer as a
favor to Muslims, as if he was saying: Allah has made
the five prayers obligatory upon you so as to reward you
for them, but He did not settle for that; rather, He
prescribed for you voluntary night prayer and Witr in
order to extend to you more favor. "So offer it": this is
a command. As a basic rule, a command implies
obligation; however, this Hadith as well as others
whose apparent meaning is that the "Witr" prayer is
obligatory were construed to mean that it is
recommended, not obligatory, based on authentic
explicit evidence. "in the period between `Ishaa prayer
and Fajr prayer": this part specifies the time frame for
offering Witr, which begins after performing `Ishaa
prayer. So, when a person finishes offering the `Ishaa
prayer, the time for Witr prayer starts, even if he offers
`Ishaa combined with Maghrib in advance (at the time
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َ َ
ُ اد
-  أن اهلل:ك ْم صالة" املعىن
"إن اهلل عز وجل ز
َ
 زادهم صالة لم يكونوا يصلونها من قبْل ىلع-تعاىل
 وهذا وارد ىلع سبيل، الوتر: ويه،تلك اهليئة والصورة
َ
 إن اهلل فرض عليكم الصلوات: كأنه قال،االمتنان
 ولم يَكتف،اخلَمس يلؤجركم بها ويثيبكم عليها

 فِّشع لكم اتلهجد والوتر؛ لزييدكم،بذلك
ُّ
 واألصل يف، "فصلوها" وهذا أمر،إحسانا ىلع إحسان
 لكن هذا احلديث وغريه من،األمر الوجوب

األحاديث اليت ظاهرها وجوب صالة الوتر؛ قد
 ثم جاء حتديد.ُرصفت باألدلة الرصحية الصحيحة
ْ
 "فيما بَني صالة العشاء إىل:وقت صالة الوتر الزماين
ُّ صالة
 أن وقت صالة الوتر يدخل بعد:الصبح" يعين
َّ
َ
 فإذا صىل العشاء دخل،الفراغ من صالة العشاء
َ  ولو َمجعها مع،وقت صالة الوتر
،المغرب مجع تقديم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
وأما آخر وقتها فطلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر خرج of Maghrib). The time to offer Witr ends at the break of
dawn; i.e. when the time of the Fajr prayer starts. If
وقت صالة الوتر ،وإن اكن فيها أتمها .ثم قال عمرو dawn breaks while one is offering Witr, he should
بن العاص ريض اهلل عنه" :أال وإنه أبو بَ ْ َ
رصة complete it. Then `Amr ibn al-`Aas, may Allah be
َ
pleased with him, said: "and behold, this person was
ال ِغفاري" أن اذلي أخرب عمرو بن العاص هو :أبو
Abu Basrah al-Ghifaari," i.e. the one who informed `Amr
َ
َ
َ ْ َ
برصة ال ِغفاري ريض اهلل عنه " .قال أبو تميم :فكنت ibn al-`Aas was Abu Basrah al-Ghifaari, may Allah be
َ
ع َدين ،قال :فأخذ بيَ ِدي أبو َذ ٍّر فانطلقنا pleased with him." Abu Tameem said: "I and Abu Dharr
أنا وأبو ذ ٍر قا ِ
ِ
were sitting. So Abu Dharr took me by the hand and we
َ ْ
َ
َ
إىل أيب برصة ،فوجدناه عند ابلاب اذلي ي َِل دار عمرو set off to Abu Basrah. We found him at the door next to
بن العاص" يعين :أنه بعد أن بَلغهما اخلَرب عن رسول the house of `Amr ibn al-`Aas," i.e. that after they were
informed of that statement of the Messenger of Allah,
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أرادا اتلأكد من صحته،
may Allah's peace and blessings be upon him, they
َ ْ َ
فذهبا إىل أيب برصة -ريض اهلل عنه ،-فلما وصال إىل wanted to confirm its accuracy. So, they went to Abu
أيب برصة -ريض اهلل عنه -سأهل أبو ذر عن صحت ما Basrah, may Allah be pleased with him, and when they
reached him, Abu Dharr asked him about the
نقله عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -قال :نعم ،قالauthenticity of the statement he reported from the :
أنت َسمعته؟ قال :نعم ،قال :أنت سمعته؟ قال :نعم"Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. ،
َّ
'?"He replied: 'Yes.' Abu Dharr asked: 'You heard him
َّ
ُ
عليه
اهلل
صىل
انليب
عن
ل
ق
ن
ما
أن
هلما
د
فأك
ِ
He replied: 'Yes.' He asked again: 'You heard him?' He
replied: 'Yes.' " So he confirmed to them that the
وسلم" :-إن اهلل زادكم صالة "..صحيح.
statement that he reported from the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him: "Indeed,
Allah the Almighty has added for you a prayer…" was
authentic
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه أمحد.
َ
اتلخريج :أبو بَ ْ َ
رصة ال ِغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
فوائد احلديث:

َ
 .1فضل اهلل -تعاىل -ىلع عباده ،حيث ي ُم ُّن عليهم بعباد لزييد يف حسناتهم ،ويرفع يف درجاتهم.
ر
 .2هذا احلديث من األحاديث اليت ظاهرها الوجوب؛ ولكن قد ُرصف ظاهره باألدلة الصحيحة الرصحية إىل توكيد سنية الوتر.
ْ
الوتر ،وهو :ما بَني صالة العشاء إىل طلوع الفجر؛ فال يِّشع الوتر إال يف وقته.
 .3بيان وقت صالة ِ
َْ
ِ .4حرص الصحابة ىلع َّ
اتلثبت من نقل حديث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة:
اخلامسة .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه،
1932م .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز،
مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417ه1997 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.

الرقم املوحد)11266( :
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Allah, the Exalted, has given you an extra
prayer that is better for you than red
camels. It is the Witr prayer, which He has
appointed for you between the `Ishaa
prayer and the rise of dawn.

 ويه خري،إن اهلل عز وجل قد أمدكم بصَلة

 فجعلها لكم، ويه الوتر،لكم من محر انلعم
.فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر

**

512. Hadith:

Khaarijah ibn Hudhaafah, may Allah be pleased with
him, reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, came out to us and
said: 'Allah, the Exalted, has given you an extra prayer
that is better for you than red camels. It is the Witr
prayer, which He has appointed for you between the
`Ishaa prayer and the rise of dawn"'.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

: احلديث.512

َ َ
َ
 خرج: قال-ريض اهلل عنه- ار َجة بن ُحذافة
ِ عن خ
َّ
 «إن: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- علينا رسول اهلل
َ
ُ
ُ َّ َ
َّ - اهلل
 ويه خري لكم، قد أ َمدك ْم بصالة-عز وجل
َ َ ْ
ُ
َ َّ ْ ُ
َ ْ َلكم فيما ب
ني
 ف َج َعل َها،الوتر
ِ
ِ  ويه،ِمن محر انلعم
َ
َ
.»ال ِعشاء إىل ُطلوع الفجر
. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith of Khaarijah ibn Hudhaafah, may Allah be
pleased with him, demonstrates the virtue of the Witr
prayer. The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said that Allah has given us
an extra act of obedience and promised a great reward
for those who maintain it regularly. The Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
expressed the virtue of the Witr prayer, which is the
extra prayer referred to afterwards, saying that it is
better than red camels. He chose red camels
specifically because they were the most valuable riches
in their sight. Given this, he showed how the Witr prayer
is even better than earning such a wealth. After
capturing their attention, he, may Allah's peace and
blessings be upon him, introduced the prayer he
encouraged them to observe; the Witr prayer.
Observing it regularly is better for them than collecting
valuable riches, whether they are red camels or others.
He then informed them of its time, which starts after
praying `Ishaa, even if one joined the `Ishaa with the
Maghrib in the Maghrib time. Its end time is at the rise
of dawn, but if it comes up while praying, one is to finish
it.
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 يف بيان-ريض اهلل عنه- حديث خارجة بن حذافة

:-عليه الصالة والسالم-  حيث قال،فضيلة الوتر
َ
ُ  قد أَ َم َّد-عز وجل- "إن اهلل
 زادكم يف: يعين:"ك ْم
َّ
َ
 ورتب ىلع املحافظة عليها فضال،العمل بالطااعت

 كما، صالة الوتر: املراد بالصالة هنا:" "بصالة.عظيما
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم بَ َّني.سيأيت يف احلديث
َّ "انل َعم
َّ  "ويه َخري لكم من ُمحْر: فقال،فَ ْضلَها
:انل َعم
َ
ُ ،والغنم
َ ،تطلق ىلع اإلبل
:والمراد به هنا
،وابلقر

 خري لكم من أن حتصلوا ىلع اإلبل: واملعىن.اإلبل
َ
ْ
صىل اهلل عليه-  وإنما نص انليب.ذات األلوان احلَمراء
 ىلع اإلبل دون غريها من األموال؛ ألن اإلبل-وسلم
ْ
َّ ،وأن َفس األموال عندهم
فلما اكن
احلُمر من أرشف
-صىل اهلل عليه وسلم-  بَ َّني هلم انليب:األمر كذلك

الوتر خري هلم من حتصيل تلك
ِ أن فضل صالة
َّ
-  بَني انليب، وبعد هذا التشويق انلبوي.األموال
َّ ُ
وهذا- الم َرغب فيها
 الصالة-صىل اهلل عليه وسلم
َّ لكمال نصحه؛ حىت َحتْرص
أمته ىلع اإلقبال ىلع هذه
ِ
ْ
"الوتر
ِ  "ويه: بقوهل،- وعدم اتلفريط فيها،الصالة
َ
 واملحافظة عليها أفضل هلم من مجع،فصالة الوتر
َّ األموال
 ثم. سواء اكنت من اإلبل أو غريها،انل ِفيسة
َ
َ : بقوهل،بَ َّني هلم وقتها
َ ْ َ"فجعلها لكم فيما ب
ني ال ِعشاء
َ
ُ
الوتر يدخل
ِ  أن وقت صالة:إىل طلوع الفجر" يعين

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
بعد الفراغ من صالة ال ِعشاء ،فإذا صىل ال ِعشاء دخل
وقت صالة الوتر ،ولو َمجعها مع َ
المغرب مجع تقديم،

وأما آخر وقتها فطلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر خرج

وقت صالة الوتر ،وإن اكن فيها أتمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ُ َ َ
َ
حذافة -ريض اهلل عنه-
ار َجة بن
اتلخريج :خ ِ
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ َ َّ ُ
الزيادة يف َ
ك ْم  :ر
العطاء.
• أمد
ُْ ْ
ُ
َ
• محْر  :وهو ما لونه أمحر.
ُ
َ
انلعم :أرشف األموال عند َ
ومحْر َّ
• َّ
انل َعم  :اإلبلَ ،
العرب.
وابلقر ،والغنم ،ولكنه أكرث ما يُطلق ىلع اإلبل،
الوتر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف صالة الوتر.
َّ َ ْ
 .2فضل صالة الوتر ،وأنها تع ِدل يف قيمتها وغالئها أفضل األموال.
َ ُ ُّ
ورفعة يف درجاتهم.
 .3فضل اهلل -تعاىل -ىلع ِعباده ،حيث يمن عليهم بال ِعبادة زيادة يف حسناتهمِ ،
ْ
الوتر ،وهو :ما بَني وقت صالة العشاء االختياري إىل طلوع الفجر.
 .4بيان وقت صالة ِ
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،حممد
بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة
العاملية ،الطبعة :األوىل  1430ه .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم،
الطبعة :اثلاثلة 1985م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت،
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة
الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل
السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11265( :
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إن اهلل ورسوِل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلْنير

Indeed, Allah and His Messenger have
forbidden selling alcohol, dead animals,
swine, and idols.

واألصنام

**

513. Hadith:

: احلديث.513

 أنه سمع-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with both
of them, reported that he heard the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, in the
year of the Conquest, when he was in Makkah, say:
"Indeed, Allah and His Messenger have forbidden
selling alcohol, dead animals, swine, and idols." It was
said: "O Allah's Messenger, what about the fat of the
dead animals that is used for coating boats and as
hides, and people use it for lighting purposes?" He, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "No, it
is forbidden." Then Allah's Messenger, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "May Allah
destroy the Jews. Indeed Allah had forbidden fat to
them, but they melted it and then sold it and consumed
its price".

 يقول اعم الفتح-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 «إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة:وهو بمكة

 يا رسول اهلل أرأيت شحوم: فقيل،»خلزنير واألصنام
ِ وا
ُ
ُ
، ويدهن بها اجللود، فإنه يطىل بها السفن،امليتة
َ وي
 ثم قال، » هو حرام، «ال:ستصبح بها انلاس؟ قال
ِ
 «قاتل:عند ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ َ فأ، إن اهلل حرم عليهم الشحوم،اهلل ايلهود
 ثم،مجلوه

.» فأكلوا ثمنه،باعوه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The sublime Shariah advocates everything that brings
about interest to humanity and warns against
everything harmful to them. Therefore, it allows good
things and forbids evil things. Among the evil things are
the four things mentioned in this Hadith. Jaabir, may
Allah be pleased with him, says that he heard the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
in Makkah, in the year of the Conquest, forbid selling
those four things. So alcohol, dead animals, swine, and
idols are forbidden to sell, and so is consuming their
prices, for they represent evil and harm. Then Jaabir,
may Allah be pleased with him, says that some
Companions asked the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, about the fat of dead animals,
which was used in coating the wood of boats, as it acted
as a filler of holes that prevent sinking, and in varnishing
leather to soften them, and also in lighting lamps.
However, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said that the fat of dead animals
is forbidden to use. Then he, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "May Allah destroy the
Jews!" He meant thereby to stress the fact that making
unlawful things lawful through trickery brings about
divine wrath and curse. There is a grammatical note
that should be explained in his statement: "No, it is
forbidden." It is said that the pronoun "it" refers to selling

519

 بكل ما،جاءت هذه الِّشيعة اإلسالمية السامية
ُّ
 وحذرت من لك ما فيه مِضة،فيه صالح للبِّش
 ومن تلك،فأباحت الطيبات وحرمت اخلبائث

اخلبائث املحرمة هذه األشياء األربعة املعدودة يف

صىل-  حيث ذكر جابر أنه سمع انليب،هذا احلديث

, ينىه عن بيعها بمكة اعم الفتح-اهلل عليه وسلم
 ال حيل بيعها وال,فاخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام
 ثم ذكر، ألنها عناوين املفاسد واملضار,أكل ثمنها
 يا رسول اهلل! أرأيت:جابر أن بعض الصحابة قالوا

شحوم امليتة؟ فإنه يطىل بها السفن لسد املسام
، ويدهن بها اجللود فتلني،اخلشبية فال تغرق

 فقال،ويستصبح بها انلاس أي يشعلون بها رسجهم

 ثم قال رسول,) (هو حرام:-صىل اهلل عليه وسلممنبها ىلع أن-  عند ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 لعن اهلل:- سبب لغضبه ولعنه،اتلحيل ىلع حمارم اهلل

 ملا حرم عليهم شحوم-سبحانه-  إن اهلل,ايلهود
 فأكلوا، مع كونه حرم عليهم, ثم باعوه، أذابوه،امليتة

 هو راجع إىل: "هو حرام" قيل: والضمري يف قوهل.ثمنه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ابليع ،وقيل راجع إىل االستعمال ,وكونه راجعا إىل the fat, while other opinions suggest that it refers to
using it. The Standing Committee tends to the other
االنتفاع واالستعمال هو ما مالت إيله اللجنة option, meaning that "it" refers to usage and drawing
ادلائمة ,وىلع هذا الرأي حيرم االنتفاع بشحوم امليتةbenefit from it. Based on this, it is forbidden to make ،
use of the fat of dead animals or any part of the dead
أو أي جزء منها ،إال ما خص بادليلل ،كجدل امليتة إذا
animals, except for the things specified by evidence,
دبغ ،والعلة واهلل أعلم من حتريم االنتفاع بشحوم such as the skin that would be tanned. The rationale
امليتة فيما ذكر يف احلديث جناستها ،فما حرم عينه behind the prohibition—Allah knows best—is that the
fat of dead animals is impure. So when something is
نلجاسته حرم ثمنه واالنتفاع به ،وحرم تناوهل من prohibited due to impurity related to its essence, then
its price is also prohibited, as well as drawing benefit
باب أوىل.
therefrom. Consuming such things is also prohibited
with greater reason.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :تتمة ابن رجب لألربعني انلووية.

معاين املفردات:

• اعم الفتح  :فتح مكة ،واكن يف رمضان سنة ثمان من اهلجرة.
• َّ
حرم  :بإفراد الضمري ،وإن اكن املقام يقتيض اتلثنية ،إشارة إىل أن أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم نايشء عن أمر اهلل ،وهو حنو قوهل تعاىل( :واهلل
ورسوهل أحق أن يرضوه).
• َ
الميتة  :بفتح امليم ،ما زالت عنه احلياة بغري ذاكة رشعية.

• هو حرام  :بيعها حرام ،ومن العلماء من محل قوهل (هو حرام) ىلع االنتفاع فقال :حيرم االنتفاع بها.
• أَ ْ َ
مجلوه  :أذابوه.
• اخلمر  :يه لك ما أسكر وخامر العقل.

• قاتل اهلل ايلهود  :لعنهم اهلل ،ملا ارتكبوه من هذه احليلة ابلاطلة.

فوائد احلديث:
 .1حتريم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام.
 .2أن لك ما حرم اهلل االنتفاع به مطلقا حيرم بيعه وأكل ثمنه.
 .3حيرم االنتفاع بشحوم امليتة ،أو أي جزء منها ،إال ما خص بادليلل ،كجدل امليتة إذا دبغ ,وكذلك لك ما حرم عينه نلجاسته حرم ثمنه
واالنتفاع به ،وحرم تناوهل من باب أوىل.

 .4أن ما حرمه اهلل -تعاىل -فقد حرمه رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وما حرمه الرسول فقد حرمه اهلل.
 .5لك حيلة يتوصل بها إىل حتليل حمرم فيه باطلة.

 .6حتريم ما مفسدته راجحة ىلع مصلحته ،ويف هذا احتمال أدىن املفسدتني دلفع أعظمها ،وتفويت أدىن املصلحتني تلحصيل أعالهما.

 .7تأكيد اخلرب بذكر زمانه وماكنه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلمً
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نِّش اثلقافة،
اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنِّش ،الرياض- .فتاوى
اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث
العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض- .الِّشح املمتع ىلع زاد املستقنع ,حممد بن صالح بن حممد العثيمني ,دار ابن اجلوزي ,الطبعة:
األوىل 1428 - 1422 ،ه- .كشف اللثام رشح عمدة األحاكم ,حممد بن أمحد بن سالم السفاريين احلنبَل ,حتقيق نور ادلين طالب ,وزارة األوقاف
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والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،دار انلوادر  -سوريا ,الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ,عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ,حتقيق حممد صبيح حالق ,مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.

الرقم املوحد)4556( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Indeed, Allah admits three people into
Paradise on account of one arrow; its
maker who has a good motive in making it,
the one who shoots it, and the one who
hands it over for shooting".

:إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثَلثة نفر اجلنة
، والراِم به،صانعه حيتسب يف صنعته اخلري
َُ ُْ
َومنبيله

**

514. Hadith:

: احلديث.514

ً
‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased with him,  «إن اهلل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عقبة بن اعمر
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Indeed, Allah admits
three people into Paradise on account of one arrow; its
maker who has a good motive in making it, the one who
shoots it, and the one who hands it over for shooting.
So shoot and ride, but I prefer your shooting over your
riding. He who gives up archery after becoming adept
in it for lack of interest, neglects a (great) blessing." Or
he said: "One who does so is ungrateful".
Its chain of narrators is
Hadith Grade:
Dha‘eef/Weak.

 صانعه:يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة
َُ ْ
 وارموا. َو ُمن ِبله، والرايم به،حيتسب يف صنعته اخلري
 ومن ترك. وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا،واركبوا
ً ْ
الريم بعد ما علمه َرغبَة عنه فإنها نعمة تركها» أو

.» «كفرها:قال

**

. إسناده ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This hadeeth clarifies the virtues of working together for
a good cause. Everyone who participates in doing
good, will surely receive his reward with Allah. An arrow
that kills a disbeliever, the one who made the arrow, the
one who gave it or transported the arrow, and the one
who shot the arrow; all of them participated in doing
good and will all enter Paradise. This hadeeth also
indicates the virtue of practicing archery in the cause of
Allah, and warns the one who abandons it without an
excuse.

ُّ َّ
ٌ
 وأن لك من،احلديث بيان لفضل املتعاونني ىلع اخلري

 فالسهم،شارك يف فعل اخلري نال أجره من اهلل تعاىل
اذلي قتل الاكفر قد اشرتك فيه صانعه وناقله والرايم

 وفيه بيان فضل الريم يف.به وَّكهم يدخلون اجلنة

. والوعيد ىلع من تركه بدون عذر،سبيل اهلل

واحلديث ضعيف ولكن يدل ىلع هذا املعىن

، أو يزرع زراع، «ما من مسلم يغرس غرسا:حديث
 إال اكن هل به،فيأكل منه طري أو إنسان أو بهيمة

» «إنما األعمال بانليات: وحديث،صدقة» متفق عليه

 وبالنسبة للشق اثلاين يدل ىلع،متفق عليه وغريهما

: قال،معناه حديث سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه

مر انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع نفر من أسلم
 «ارموا: فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم،ينتضلون

 وأنا مع، فإن أباكم اكن راميا ارموا،بين إسماعيل

 فقال، فأمسك أحد الفريقني بأيديهم:بين فالن» قال
 «ما لكم ال:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 كيف نريم وأنت معهم؟ قال انليب: قالوا،»ترمون؟
.» «ارموا فأنا معكم لككم:صىل اهلل عليه وسلم
ً
 «من علم:مرفواع
 وحديث عقبة،رواه ابلخاري
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الريم ،ثم تركه ،فليس منا» أو «قد عىص» .رواه

مسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بالسهم الواحد  :أي بسبب رميه ىلع الكفار.
ََ
• نف ٍر  :مجاعة من الرجال ما بني اثلالثة إىل العِّشة.
• حيتسب  :يطلب اثلواب.
ْ َُ
• َو ُمن ِبله  :اذلي يناول انلبل إىل الرايم.
ُ
• واركبوا  :أي َت َم َّرنوا ىلع ركوب َّ
ادلواب اليت تستعمل يف القتال.
• ومن ترك الريم  :أي بالسهام.
ً
• رغبة عنه  :إعراضا عنه.

• فإنها نعمة تركها  :أي ترك العمل بها والشكر عليها.
ََ
• كف َرها  :سرتها ولم يشكرها.

فوائد احلديث:

َّ
 .1الرتغيب يف إعداد العدة للقتال ،وأن اثلواب حاصل للك من شارك فيها.

 .2ىلع املسلمني أن يهتموا ويعتنوا بما هو أهم يف السالح ،وألزم نلرصهم ىلع عدوهم.

 .3احلث ىلع املساهمة يف دعم قوة املسلمني من خالل الصناعة وغريها.

 .4فضيلة الريم وأنه من اللهو املستحب.

 .5املؤاخذة ىلع إهمال مزاولة أدوات الريم واحلرب بعد تعلمها رغبة عن اجلهاد من غري عذر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نِّش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني,
مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عِّشة1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار
املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز رياض الصاحلني
لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار
مدار الوطن للنِّش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .سلسلة األحاديث الضعيفة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .ذخرية العقىب يف رشح
املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب-دار املعراج ادلويلة للنِّش و دار آل بروم للنِّش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م- .
السنن الكربى للنسايئ -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب-أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،
  1421ـه 2001 -م - .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس 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.

الرقم املوحد)5027( :
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The Jews say that coitus interruptus is
minor infanticide. He (the Prophet, may
)Allah's peace and blessings be upon him
said: The Jews told a lie. If Allah intends to
create it, you cannot prevent it.

إن ايلهود حتدث أن العزل موءودة الصغرى قال:
«كذبت يهود لو أراد اهلل أن خيلقه ما استطعت
أن ترصفه»

 .515احلديث:

**

515. Hadith:

ً
عن أيب سعيد اخلدري ،أن رجال قال :يا رسول اهلل،
َ ْ ُ
إن يل جارية وأنا أع ِزل عنها وأنا أكره أن حتمل ،وأنا
َ َ
الع ْزل
أريد ما يريد الرجال ،وإن ايلهود حتدث أن
َ ْ
َ َ ْ َ ُ
َ ُ َُ
الم ْوؤودة الصغرى قال« :كذبَت ي ُهود لو أراد اهلل أن
ََُْ ُ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ
رصف ُه».
ُيلقه ما استطعت أن ت ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that a man said: "O Messenger of Allah, I have
a slave-girl, and I do coitus interruptus with her, fearing
that she might conceive. I just want what men want.
Meanwhile, the Jews say that coitus interruptus is
minor infanticide." He (the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him) said: "The Jews told a lie.
If Allah intends to create it, you cannot prevent it".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
أن العزل This Hadith refutes the Jewish claim that pregnancy is
يف هذا احلديث إبطال ملا زعمته ايلهود من
ً
impossible with coitus interruptus in the sense that it is
قطع
لة
بمزن
وجعلوه
،
أصال
ال يُتصور معه احلمل
like the termination of procreation through infanticide.
النسل بالوأد ،فأكذبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلمThe Prophet, may Allah's peace and blessings be upon -
َّ
him, asserts that this a lie. He says that pregnancy,
 ،وأخرب أنه ال يُمنع احلمل إذا شاء اهلل خلقه ،وإذا لم
despite coitus interruptus, is possible. In this case, if
ً
ُ
يرد خلقه ،لم تكن وأدا حقيقة ،وهلذا أجاز هلذا Allah wants to create, He will, and vice versa. So coitus
َّ
interruptus is not really infanticide. Therefore, the
الصحايب العزل عن جاريته َو َرد دعوى ايلهود.
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
allowed the Companion to do it and refuted the claim of
the Jews.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العِّشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ً
َّ
• جارية  :يه الشابَّة من اإلماء ،سميت به؛ خلفة جريانها.
ُ َ
زنل خارجه.
• أعزل  :العزل :هو نزع اذلكر من الفرج؛ يل ِ
َّ
ُ
َّ
ًّ
ًّ
• املوؤودة  :يف األصل يه ابلنت اليت تدفن حية حتت الرتاب ،شبه عزل احليوان املنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموا بِّشيا بابلنت املوءودة ،إال
َّ
َّ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -كذب ايلهود يف ذلك.

فوائد احلديث:
 .1جواز العزل.
ً
ٌ
َّ
ُّ
 .2أن إرادة اهلل -تعاىل -الكونية نافذة ،فال يردها عمل وقاية منها وال حذر.
 .3الكناية عن اليشء اذلي يستحيا منه إذا لم تدع احلاجة إىل اتلرصيح.
 .4جيوز لإلنسان أن يكره ما يكون عليه فيه رضر مايل.
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ً
 .5اعتبار أقوال من عنده علم وإن اكن اكفرا.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام بِّشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ُّ
َ
ُّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنِّش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنِّش
واتلوزيع ،الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م
 -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)58101( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"My wife has given birth to a black boy."
The Prophet asked him: "Do you have
camels?" He replied: "Yes." The Prophet
asked: "What color are they?" He replied:
"Red." The Prophet asked: "Is any of them
gray?" He replied: "Yes." The Prophet
asked: "From where did that grayness
come?" He said: "It might have inherited it
from its ancestors." The Prophet said:
"Perhaps this son of yours (also) inherited
it (this color) from his ancestors".

صىل-  فقال انليب.إن امرأيت ودلت غَلما أسود
: قال. نعم: هل لك إبل؟ قال-اهلل عليه وسلم

 فهل يكون فيها من: قال. محر:فما ألوانها؟ قال
 فأَن أتاها ذلك؟: قال. إن فيها لورقا:أورق؟ قال
 وهذا: قال. عىس أن يكون نزعه عرق:قال
عىس أن يكون نزعه عرق

**

516. Hadith:

: احلديث.516

 أن رسول اهلل صىل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that a Bedouin man came to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
said: "My wife has given birth to a black boy." The
Prophet asked him: "Do you have camels?" He replied:
"Yes." The Prophet asked: "What color are they?" He
replied: "Red." The Prophet asked: "Is any of them
gray?" He replied: "Yes." The Prophet asked: "From
where did that grayness come?" He said: "It might have
inherited it from its ancestors." The Prophet said:
"Perhaps this son of yours (also) inherited it (this color)
from his ancestors".

 إن، يا رسول اهلل:اهلل عليه وسلم جاءه أعرايب فقال

» «هل لك من إبل: فقال،امرأيت ودلت غالما أسود

 «هل فيها: قال، محر: «ما ألوانها» قال: قال، نعم:قال
َ َ
 أراه: «فأىن اكن ذلك» قال: قال، نعم:من أ ْو َرق» قال
ٌ
َ
» «فلعل ابنك هذا ن َز َع ُه ِع ْرق: قال،عرق نزعه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A boy was born to a man from the tribe of Fazaarah,
and the color of the baby's skin was different from that
of his father and mother. The father thus had doubts
that the boy was not his child, so he went to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
to inform him that his wife gave birth to a black child,
thus implying an accusation of adultery. The Prophet
understood what he meant, so he wanted to convince
the man and remove his doubt. He made an analogy
that the man would find familiar and to which he could
easily relate. He asked him if he had camels and what
their color was. He replied that he did and that they
were red. He then asked him if there were any grey
camels among them, and he said: "Yes." The Prophet
then asked him where that different color came from.
The man replied that perhaps it came by heredity from
the lineage of the animal, one of its parentages. The
Prophet said that the case of his son was similar to this
and that there might have been a black person in the
man's ancestors, so therefore the boy inherited the
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ودل لرجل من قبيلة فزارة غالم خالف لونه لون أبيه

 فذهب إىل انليب. فصار يف نفس أبيه شك منه،وأمه
ً
معرضا بقذف زوجه وأخربه
-صىل اهلل عليه وسلمصىل اهلل عليه-  ففهم انليب.بأنه ودل هل غالم أسود

صىل اهلل عليه-  فأراد، مراده من تعريفه-وسلم

 فِضب هل مثال مما، أن يقنعه ويزيل وساوسه-وسلم
 فما: قال. نعم: هل لك إبل؟ قال: فقال.يعرف ويألف
 فهل يكون فيها من أورق: قال، محر:ألوانها؟ قال

 فمن أين: فقال. إن فيها لورقا:خمالف أللوانها؟ قال
 عىس: قال الرجل.أتاها ذلك اللون املخالف أللوانها؟

.أن يكون جذبه عرق وأصل من آبائه وأجداده

 عىس أن يكون يف آبائك، فابنك كذلك:فقال
 فقنع الرجل. فجذبه يف لونه،وأجدادك من هو أسود

. وزال ما يف نفسه من خواطر،بهذا القياس املستقيم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
color. The man was convinced with this sound analogy,
and the doubts in his mind were removed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• رجل من بين فزارة  :فَ َزارة من َ
غطفان (قبيلة عدنانية) والرجل اسمه ضمضم بن قتادة.
• ودلت غالما أسود  :وأنا أبيض ،فكيف يكون مين ،يعرض بنفيه.
• أورق  :بوزن أمحر اذلي فيه سواد ليس حبالك بل يميل إىل الغربة.
• ُلو ْرقا ُ :لو ْرقا مجع أورق.

• فأىن أتاها ذلك  :من أين أتاها اللون اذلي خالفها ،هل هو بسبب فحل من غري لونها طرأ عليها أو ألمر آخر.
• نزعه  :اجتذبه.
• ِع ْرق  :أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.

فوائد احلديث:
 .1أن اتلعريض بالقذف ليس قذفا ،فال يوجب احلد ،كما أنه ال يعد غيبة إذا جاء مستفتيا ،ولم يقصد جمرد العيب والقدح.
 .2أن الودل يلحق بأبويه ،ولو خالف لونه لونهما ،قال ابن دقيق العيد :فيه ديلل ىلع أن املخالفة يف اللون بني األب واالبن بابلياض والسواد ال
تبيح االنتفاء.

 .3االحتياط لألنساب ،وأن جمرد االحتمال والظن ،ال ينيف الودل من أبيه ،فإن الودل للفراش .والشارع حريص ىلع إحلاق األنساب ووصلها.

 .4فيه رضب األمثال ،وتشبيه املجهول باملعلوم ،يلكون أقرب إىل الفهم.

 .5فيه حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكيف ُياطب انلاس بما يعرفون ويفهمون ،فهذا أعرايب يعرف اإلبل ورضابها وأنسابها أزال
ٌّ
ر َ
ك باحل َ
َ
ِكم ِة} فلك
بيل رب ِ
عنه هذه اخلواطر بهذا املثل ،اذلي يدركه فهمه وعقله ،فراح قانعا مطمئنا.فهذا من احلكمة اليت قال اهلل فيها {ادع إىل س ِ
َ
ُي ُ
اطب ىلع قدر فهمه وعلمه.

 .6وهذا احلديث من أدلة القياس يف الِّشع ،قال اخلطايب :هو أصل يف قياس الشبه .وقال ابن العريب :فيه ديلل ىلع صحة االعتبار بانلظري.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام بِّشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5855( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ َ
َ َ ى
 وأحب،صيام داود
إن أحب الصيام إىل اهلل ي
َ ْ ُ ََ
 اكن ينام ن يصف،الصَلة إىل اهلل صَلة داود
ْى
ُ َ ُ ُ ُ ََ َُُُ ُ َُ
 واكن يصوم، َوينام سدسه، َويقوم ثلثه،اللي يل
ً
ً
يوما ويفطر يوما

The best (voluntary) fast in the sight of
Allah is the fast of Dawud (David), and the
best (voluntary) prayer in the sight of Allah
is the prayer of Dawud. He used to sleep
half of the night, stand to pray one third of
it, and then sleep one sixth of it, and he
used to fast every other day.
**

517. Hadith:

: احلديث.517

-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased
with both of them, reported: "The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
'The best (voluntary) fast in the sight of Allah is the fast
of Dawud (David), and the best (voluntary) prayer in the
sight of Allah is the prayer of Dawud. He used to sleep
half of the night, stand to pray one third of it, and then
sleep one sixth of it, and he used to fast every other
day" '.

 «إن:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل:قال
َّ أَ َح
ُ َب الصيام إىل اهلل صي
 وأحب الصالة إىل،ام داود
ِ
َ ْ ُ ََ
َ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ َّ
،وم ثلث ُه
 ويق،ام نِصف اللي ِل
 اكن ين،اهلل صالة داود
ً ويفط ُر
ً  واكن يصوم،ام ُس ُد َس ُه
ُ ََو َين
ُ يوما
.»يوما
ِ
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
`Abdullah ibn `Amr, may Allah be pleased with him,  عن انليب-ريض اهلل عنهما- ع ْمرو
ِ ُيرب عبد اهلل بن
informs us in this Hadith that the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said that the best  أن أحب، يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلمfast and night prayer in the sight of Allah the Almighty - الصيام والقيام إىل اهلل تعاىل صيام وقيام نبيه داود
are those of His Prophet Dawud (David), peace be ً
وذلك أنه اكن يصوم يوما، -عليه الصالة والسالم
upon him. He used to fast one day and not fast on the
ً
next day, as this manner of fasting fulfills worship and ويفطر يوما؛ ملا فيه حتصيل العبادة وإعطاء اجلسم
gives the body its share of rest at the same time. He  واكن ينام انلصف األول من الليل يلقوم،راحته
used to sleep the first half of the night to wake up feeling ُ َ ُ ُ
ً
ً
َُُُ
active enough to perform worship. He would then pray  فيصَل ثلثه ثم ينام سدسه،نشيطا خفيفا إىل العبادة
one third of the night then sleep its last sixth to be active  وهذه،األخري؛ يلكون نشيطا لعبادة أول انلهار
for the acts of worship that were to be performed in the
صىل اهلل عليه- الكيفية يه اليت رغب بها انليب
early morning. This is the way that the Prophet, may
-.وسلم
Allah's peace and blessings be upon him, encouraged
Muslims to follow.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ْ َ
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. صيام اتلطوع: • الصيام

. صالة اتلطوع: • الصالة

 إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص من شخص: والصوم. نسبهما إيله؛ ألنه أول من سنهما: • صيام داود وصالة داود
.خمصوص مع انلية
. من غروب الشمس إىل طلوع الفجر: املراد به هنا: • الليل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1أن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام ،وأفضل من صيام ادلهر لكه.
ُ
َُُُ
 .2أن أفضل صالة اتلطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ُس ُد َسه.
 .3قوة نيب اهلل داود -عليه السالم -يف العبادة وحسن تدبريه فيها.
 .4األعمال تتفاوت يف حمبة اهلل -تعاىل -هلا ،وَّك ما اكن أحب إيله فهو أفضل.
 .5كراهية قيام الليل لكه.
 .6تفاوت األعمال حبسب حسنها وموافقتها للِّشع.
ً
 .7أن العبادة قِ ْس ٌط وعدل ،فال يغفل عن عبادته ،وال يغلو فيها؛ ألن لربك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا ،فآت لك ذي حق حقه.
 .8أن املحبة من صفات اهلل -تعاىل -اثلابتة هل ىلع الوجه الالئق.
 .9أن حمبة اهلل -تعاىل -تتفاوت.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نِّش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4541( :

529

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Messenger of Allah, my mother has died
in a state that she had to observe the fast of
a month. Should I complete it on her
behalf? Thereupon he (the Prophet) said:
"Would you not pay the debt if your mother
had died without paying it?" He said: "Yes."
He (the Prophet) said: "The debt of Allah
deserves more that it should he paid".

َََْ
 أفأق يضي يه عنها؟.إن أِم ماتت وعليها صوم شهر
َُ َ َ ُْ َ َْ
اضيه عنها؟
 لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق ي:فقال
ْ ََ
َ ُْ
ُّ َ َ
 فدي ُن اهلل أحق أن يقض: قال. نعم:قال
**

518. Hadith:

: احلديث.518

 «جاء: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس

Abdullah ibn `Abbas, may Allah be pleased with them,
reported that a man came to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and said: "O
Messenger of Allah, my mother has died in a state that
she had to observe the fast of a month. Should I
complete it on her behalf?" Thereupon he (the Prophet)
said: "Would you not pay the debt if your mother had
died without paying it?" He said: "Yes." He (the
Prophet) said: "The debt of Allah deserves more that it
should he paid." Another narration states that a woman
came to the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, and said: "O Messenger of Allah, my
mother passed away and she took an oath to fast,
should I fast on her behalf?" He said: "Tell me, if there
was a debt due on your mother and you settled it, would
it be enough?" She replied: "Yes." He said: "So, fast on
behalf of your mother".

 يا رسول: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رجل إىل انليب
َََْ
 أفأق ِضي ِه عنها؟. إن أيم ماتت وعليها صوم شهر،اهلل
َ َ ُْ َ ٌ َْ
:اضيَ ُه عنها؟ قال
ِ  لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق:فقال
َ
َ ُْ
ُ ََْ
: ويف رواية.» هلل أ َح ُّق أن يقىض
ِ  فدين ا: قال.نعم
-صىل اهلل عليه وسلم- «جاءت امرأة إىل رسول اهلل

. إن أيم ماتت وعليها صوم نذر، يا رسول اهلل:فقالت
َْ
 أرأيت لو اكن ىلع أمك دي ٌن:أفأصوم عنها؟ فقال
ََ
ر
: قال. نعم: أكان ذلك يُ َؤدي عنها؟ فقالت، فق َضيْتِي ِه
ُ َ
.»ويم عن أمك
ِ فص

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith has two narrations, and it is clear from the
context that they were two occasions. The first
narration tells about a man who came to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, and told
him that his mother passed away without fasting one
month that was due on her, so should he fast it on her
behalf? The second narration is about a woman who
came to the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, and told him that her mother passed away
without fasting a month that she vowed to fast, so
should she fast on her behalf? In both cases, the
Prophet told them that they should fast on behalf of their
parents. The Prophet made an analogy to make the
judgment clear by asking if their parents were indebted
to a human being, would they pay their debts? They
answered in the affirmative. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, told them that this
fasting is a debt their parents owe to Allah. Since the
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، والظاهر من السياق،وقع يف هذا احلديث روايتان
ً
 أن رجال- : فاألوىل.أنهما واقعتان ال واقعة واحدة

 فأخربه أن أمه-صىل اهلل عليه وسلم- جاء إىل انليب

 والرواية.ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها

-صىل اهلل عليه وسلم-  أن امرأة جاءت إيله:اثلانية
ََ
 فهل تصوم:فأخربته أن أمها ماتت وعليها صوم نذ َر
ً
مجيعا بقضاء ما ىلع وادليهما من
عنها؟ فأفتاهما
ً
ُ
 ويزيد، ثم رضب هلما مثال يقرب هلما املعىن،الصوم
َْ
، أنه لو اكن ىلع وادليهما دي ٌن آلديم: وهو.يف اتلوضيح

 أن هذا:  فأخربهما. نعم:فهل يقضيانه عنهما؟ فقاال
َْ
َْ
 فإذا اكن دي ُن اآلديم،الصوم دي ٌن هلل ىلع أبويهما
َْ
.فدي ُن اهلل أحق بالقضاء
،يُقىض

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
debt to humans can be settled, the debt owed to Allah
deserves more to be settled.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• عليها صوم شهر  :يف ذمتها صوم شهر  ،ولم يبني  ،هل هو رمضان ؟ أو غريه .والصوم :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص
من شخص خمصوص مع انلية.
• أأقضيه  :أفأصومه قضاء؟
َْ
• دي ٌن  :حق واجب آلديم.
َ
اضيَه  :مؤديا هل أداء يقيض عنه.
•ق ِ
َْ
• دي ُن اهلل  :حقه الواجب هل.
• أحق  :أوىل وأجدر.

• صوم نذر  :صوم واجب بانلذر.
• أرأيت  :أخربيين.

• يؤدي عنها ُ :يرج عنها.

فوائد احلديث:

َْ
 .1يؤخذ من الرواية األوىل :قضاء الصوم عن امليت ،سواء أكان نذ ًرا ،أم واجبًا بأصل الِّشع.
َْ ْ ُ
ور عن امليت.
 .2الرواية اثلانية :تدل ىلع قضاء الصيام المنذ ِ
 .3حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4أن من حسن اتلعليم رضب األمثال املحسوسة اليت يعقل بها املعىن وتنجَل بها األحاكم.
 .5أن القياس ديلل رشيع تثبت به األحاكم.

دين اآلديم امليت ،فدين اهلل -تعاىل -أوىل بالقضاء.
 .6أنه إذا جاز قضاء ِ

 .7تقديم الزاكة وحقوق اهلل املايلة ،إذا تزامحت حقوقه وحقوق اآلدميني يف تركة املتوىف.
 .8حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم؛ يلعبدوا اهلل ىلع بصرية.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح
ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف:
مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 فلكوا وارشبوا حَّت تسمعوا،إن بَلال يؤذن بليل

Bilaal calls the azan at night, so, eat and
drink until you hear the azan called by Ibn
Umm Maktoom.

أذان ابن أم مكتوم

**

519. Hadith:

: احلديث.519

َّ ً
 «إن: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن عمر
ُُ َ
َ ً َُر
ََ
َ َ حىت ت
َّ وارش ُبوا
َ
سم ُعوا أذان
 فلكوا،يل
ب
ٍ الال يؤذن بِل
ُ ِ
َ
ُ
ر
.»ابن أم مكتوم
ِ

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Bilaal calls the azan at
night, so, eat and drink until you hear the azan called
by Ibn Umm Maktoom".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  بالل بن: مؤذنان-صىل اهلل عليه وسلم- اكن للنيب
him, had two muezzins: Bilaal ibn Rabaah and
`Abdullah ibn Umm Maktoom, who was blind. Bilaal,  واكن-ريض اهلل عنهما- رباح وعبد اهلل بن أم مكتوم
ً
may Allah be pleased with him, used to make the azan  فاكن بالل يؤذن لصالة الفجر قبل طلوع،رضيرا
for the Fajr prayer before the break of dawn, because
الفجر؛ ألنها تقع وقت نوم وحيتاج انلاس إىل
this prayer occurs at the time of sleep and people need
to get ready for it before its time. Hence, the Prophet, صىل اهلل عليه-  فاكن،االستعداد هلا قبل دخول وقتها
ً
may Allah's peace and blessings be upon him, notified -ريض اهلل عنه-  يُنَ ُّبه أصحابه إىل أن بالال-وسلم
ِ
his Companions that Bilaal, may Allah be pleased with
him, would call the azan during the night, and ordered  فيأمرهم باألكل والِّشب حىت يطلع،يؤذن بليل
them to eat and drink until the break of dawn, when the ريض-  ويؤذن املؤذن اثلاين وهو ابن أم مكتوم،الفجر
second muezzin, `Abdullah ibn Umm Maktoom, may
، ألنه اكن يؤذن مع طلوع الفجر اثلاين-اهلل عنه
Allah be pleased with him, would call the second azan.
This was addressed to whoever intended to fast. So, at  فحينئذ يكف عن الطعام،وذلك ملن أراد الصيام
that point a person should stop eating and drinking,  وال، وهو خاص بها،والِّشاب ويدخل وقت الصالة
since the time for prayer would start. This is specific to
the Fajr prayer, as it is not permissible in any other  واختلف،جيوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت
prayer to call the azan before its due time starts. There  هل يكتيف به أو البد،يف األذان األول لصالة الصبح
is a difference in scholarly opinion concerning the first
azan for the Fajr prayer: Is it sufficient, or is the second من أذان ثان دلخول الوقت؟ ومجهور العلماء ىلع أنه
azan, which indicates the beginning of the prayer time,
.مِّشوع وال يكتىف به
necessary? The majority of scholars are of the opinion
that the first azan is permissible, but not sufficient.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
 بعد أن الىق اتلنكيل واتلعذيب من، اكن حتت أمية بن خلف فأعتقه أبو بكر الصديق، هو ابن رباح احلبيش مؤذن رسول اهلل: بالل: • بِالال
ً  شهد،أمية
. بعد أن قصدها ألداء شعرية اجلهاد يف سبيل اهلل، تويف بالشام سنة عِّشين من اهلجرة،بدرا وغريها
ِ
ً
. يف يلل ال يف انلهار؛ ألنه قبل طلوع الفجر قريبا منه: أي، ابلاء للظرفية: • بليل
ْ ُ
-.ريض اهلل عنها-  ابن خال أم املؤمنني خدجية-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن قيس القريش: وقيل، هو عمرو: ٍ• ابْن أ رم َمكتُوم
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فوائد احلديث:
 .1جواز األذان لصالة الفجر قبل دخول وقتها ،وهو األذان األول.
 .2جواز اختاذ مؤذنني ملسجد واحد ،ويكون ألذان لك منهما وقت معلوم ،ال أنهما يؤذنان لصالة واحدة أذانني.
َّ
 .3جواز اختاذ املؤذن األعىم وتقليده؛ ألن ابن أم مكتوم ،رجل أعىم.
 .4استحباب تنبيه أهل ابلدل أو املحلة ىلع أن األذان قبل طلوع الفجر حىت يكونوا ىلع بصرية.
 .5اختاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.
 .6استحباب عدم الكف عن األكل والِّشب ملن أراد الصيام حىت يتحقق طلوع الفجر ،وأن ال يمسك قبل ذلك واألمر يف قوهل ":فلكوا وارشبوا
"هو لإلباحة ،واإلعالم بامتداد وقت السحور إىل هذا الوقت.
ً
ً
 .7جواز العمل خبرب الواحد إذا اكن ثقة معروفا.

 .8جواز نسبة الرجل إىل أمه إذا اشتهر بذلك ،ولم حيصل به أذية عليه ،أو ىلع أمه أو أبيه.

 .9جواز ذكر الرجل بما فيه من العيب لقصد اتلعريف وحنوه.

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 بِّشح
عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إن حتت لك شعرة جنابة ،فاغسلوا الشعر ،وأنقوا

 .520احلديث:

There is Janaabah (ritual impurity) under
every single hair, so wash the hair and
clean the skin.

البرش

**

520. Hadith:

ً
ر
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن حتت لك Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
ْ
reported: ”The Prophet, may Allah's peace and
َّ ْ َ ْ ُ
َ
َ ْ
َ
شع َرة َجنابة ،فاغ ِسلوا الشعر ,وأنقوا البَِّش».
blessings be upon him, said: ’There is Janaabah (ritual
impurity) under every single hair, so wash the hair and
clean the skin"’.

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

ر َ ْ
معىن احلديث " :إن حتت لك شع َرة َجنَابة" ال ُيلو من
ُ
َّ
حالني :األوىل :أن حي َمل ىلع ظاهره؛ فيكون معناه أن
َّ
لك شعرة حتتها ٌ
جزء لطيف من َ
حلقته اجلنابة،
ابلدن ِ
َّ
فال بُد من رفعها بإصابة املاء هذا اجلزء .اثلانية:
َ
ُحيمل ىلع ُ
المبَالغة يف إيصال املاء إىل أصول ش َعر
ْ
ُّ
َّ ْ
الرأس وشعر اللحية وبقية الشعور" .فاغ ِسلوا الشعر"
يعين :بإيصال املاء إىل مجيع شعر الرأس َ
وابلدن ،وال
َّ
ْ َّ
فرق بَني الشعر الكثيف والشعر اخلَفيف وبني الرجل
َُْ
َ
واملرأة" .وأنقوا البَِّش" بإزالة لك ما يمنع من وصول

Brief Explanation:
**

The meaning of the Hadith: "There is Janaabah (ritual
impurity) under every single hair" could be understood
in either of two ways: 1.I It can be understood literally,
meaning that under every hair there is a hidden part of
the body affected by Janaabah that must be removed
by applying water to that part. 2. It can be understood
figuratively to show that one must let water reach the
roots of all the hair on the head, beard, and other bodily
hair. "So wash the hair…" meaning: Letting water
reach all the hairs on the head and body, making no
differentiation between thick or thin hair, nor between a
man and a woman. "…and clean the skin" by removing
whatever prevents water from reaching the surface of
املاء إىل ظاهر البِّشة ،فلو اغتسل مع وجود مع يمنع the skin. If a person bathes with something on his skin
من وصول املاء إىل ظاهر اجلدل اكلطني والعجني – that prevents water reaching the surface of the skin
ِ
such as mud, dough, wax, etc., no matter how small an
َّ
والشمع وغري ذلك ولو اكن يسريا لم يرتفع حدثهamount –his impurity will not be removed. Even though .
واحلديث وإن اكن ضعيفا إال أنه ال بد من تعميم املاء the Hadith is weak, it is still imperative to pour water
over the whole body during the obligatory bath, due to
ىلع ابلدن يف الغسل الواجب لعموم األدلة األخرى.
the general indication of the other proofs.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َْ
َُْ
َّ
َ
َ
األوساخ.
اإلنقاء أي :نظفوا البَِّش من
• أنقوا  :من ِ
ََ
اجلدل.
• البِّش  :ظاهر ِ
• جنابة  :وصف للشخص بعد اجلماع أو اإلنزال.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
ُ ُ
َُ
ُ
تتوقف ص َّ
حتها ىلع الطهارة.
حنوها من العبادات اليت
واتلأكيد فيه؛ ألنه ال يَصح مع احلدث صالة ،وال
وجوب الغ ْس ِل من اجلنابة
.1
ِ
ُ
 .2وجوب تعميم ابلدن باملاء يف الغسل من اجلنابة وال يعىف عن يشء منه ،ولو اكن يسريا.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي،
تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .سنن ابن
ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن
عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة
ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة اثلاثلة1404 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش:
ُّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) للخطايب ،ط ،1املطبعة العلمية ،حلب 1351 ،ه.
مكتبة األسدي ،مكة
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jibreel (Gabriel), peace be upon him, came
َ  أتاين فَبَ ى،-عليه السَلم- إن جربيل
to me and gave me glad tidings saying:
، رش يين
“Allah, may He be Glorified, says: ’Whoever
sends blessings on you, I will send blessings  من صىل عليك: يقول-عز وجل-  إن اهلل:فقال
on him, and whoever sends greetings of
، ومن سلم عليك سلمت عليه،صليت عليه
peace to you, I will send greetings of peace
ً
شكرا
-عز وجل- فسجدت هلل
to him.’” So I prostrated in thankfulness to
Allah.
**

521. Hadith:

: احلديث.521

: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد الرمحن بن عوف

`Abdur-Rahman ibn `Awf, may Allah be pleased with
him, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, set out heading to a
place that he had given in charity. He entered it, faced
the Qiblah, and fell to the ground in prostration. He
remained prostrating for a long time, until I thought that
Allah, may He be Glorified, had taken his soul in this
prostration. So I got closer to him and sat. When he
raised his head, he said: 'Who is that?' I said: '`AbdurRahman.' He said: 'What do you want?' I said: 'O
Messenger of Allah, you prostrated for such a long time
that I feared that Allah, may He be Glorified, had taken
your soul.' So he said: ‘Jibreel (Gabriel), peace be upon
him, came to me and gave me glad tidings saying:
“Allah, may He be Glorified, says: ’Whoever sends
blessings on you, I will send blessings on him, and
whoever sends greetings of peace to you, I will send
greetings of peace to him.” So I prostrated in
thankfulness to Allah"'.

 فتوجه حنو،-صىل اهلل عليه وسلم- خرج رسول اهلل
ً
َ َ
 فأطال، فاستقبل القبلة فخ َّر ساجدا،صدقته فدخل

 قبض نفسه-عز وجل- السجود حىت ظننت أن اهلل
ُ  َف َدنَ ْو،فيها
ُ
 من: فقال،جلست فرفع رأسه
 ثم،ت منه
 يا: ما شأنك؟ قلت: قال،هذا؟ قلت عبد الرمحن

رسول اهلل سجدت سجدة خشيت أن يكون اهلل عز
َ َْ َ َ
عليه-  إن جربيل: فقال،وجل قد قبَض نف َسك فيها
َ َّ َ أتاين فَب،-السالم
-عز وجل-  إن اهلل: فقال، ِّش ِين
ُ ْ من صىل عليك َصلَّي:يقول
 ومن سلم،ت عليه
ً
ُ عليك َسلَّ ْم
. شكرا-عز وجل-  فسجدت هلل،ت عليه

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This noble Hadith clarifies the permissibility of the يبني احلديث الِّشيف مِّشوعية سجود الشكر عند
prostration of gratitude on receiving blessings, hearing
good news, or receiving glad tiding, as happened to the جتدد انلعم وسماع األخبار السارة واملبِّشات كما
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.  حيث اكن يف-صىل اهلل عليه وسلم- حصل مع انليب
He was praying when Jibreel (Gabriel), peace be upon
 فبِّشه بأن من-عليه السالم- صالة وجاءه جربيل
him, came to him and brought him the glad tidings that
whoever sends blessings on or greetings of peace to صىل عليه من أمته صىل اهلل عليه وكذلك حال من
him from his Ummah (nation), Allah will send His  كما أنه من السنة اإلطالة يف سجود،سلم عليه
Blessings on and Greetings of peace to him. Also, it is
an act of Sunnah to prolong the prostration of gratitude,  حيث إن-صىل اهلل عليه وسلم- الشكر لفعله
because the Prophet, may Allah's peace and blessings  شكوا يف أن يكون-رضوان اهلل عليهم- الصحابة
be upon him, did that until the Companions, may Allah
.قد مات
be pleased with them, were worried that he might have
died.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر:اتلصنيف
. رواه أمحد:راوي احلديث
**
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اتلخريج :عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

َ
ْ َ
ً
ك َّ
ساجدا هلل -تعاىل-.
ب؛ ىلع األرض
• خ َّر  :املراد هنا :ان

فوائد احلديث:
 .1استحباب سجود الشكر عند جتدد نعمة.
ً
ً
ً
وثناء عليه ،وسؤاهل املزيد من فضله وجوده.
شكرا هلل -تعاىل ،-واعرتافا بنعمه،
 .2استحباب إطالة السجود،
َّ
َّ
 .3استبِّش انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذا الفضل ألمرين:األول :أن اهلل -تعاىل -أىلع درجته ،ورفع ذكره ،وكرث أجره بكون املسلمني يصلون
َّ
عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويدعون هل.اثلاين :هذا اثلواب العظيم ألمته حينما يصلون ىلع نبيهم؛ فإن اهلل -تعاىل -من فضله وكرمه يصَل
َّ
عِّش مرات ،ىلع من صىل صالة واحدة ىلع نبيه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4الفضل العظيم والِّشف الكبري نلبينا َّ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -عند ربه ،و ِعظم هذه املزنلة عنده.
 .5فضل الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واستحباب اإلكثار منها؛ يلحصل للعبد هذا األجر ،ويلقوم بيشء من حق نبيه َّ
حممد -صىل

اهلل عليه وسلم-.

 .6الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املِّشوعة يه الصيغة املعروفة باألحاديث الصحيحة ،واليت تؤدى كما اكنت تؤدى زمن الصحابة
وصدر اإلسالم ،ال ما اكن يؤدى بطريقة خمالفة للثابت ملا فيها من ابلدعة.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية . 1985 – 1405-
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان  ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط 1427 ، 1ه2006/م7،جمدلات .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد
الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.

الرقم املوحد)11245( :
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Abu Umamah, may Allah be pleased with
him, reported that a man said: “O
Messenger of Allah, give me permission to
travel in the land.” The Prophet, peace be
upon him, said: “Travelling in the land for
my ummah is to perform Jihad in the cause
of Allah, the Almighty.” Narrated by Abu
Dawoud with a good chain of narration.

َ
َ َ ُى
-عز وجل- يل اهلل
إن يسياحة أم ييت ا ي
جلهاد يف سبي ي

**

522. Hadith:

: احلديث.522

ً
 يا: قال، أن رجال:-ريض اهلل عنه- عن أيب أمامة
َ َ ائْ َذ ْن يل يف السي،رسول اهلل
صىل اهلل- احة! فقال انليب
ِ
ُ َ َ
َّ
َ
- يل اهلل
ِ  «إن ِسياحة أم ِيت:-عليه وسلم
ِ اجلهاد يف س ِب
.»-عز وجل

Abu Umamah, may Allah be pleased with him, reported
that a man said: “O Messenger of Allah, give me
permission to travel in the land.” The Prophet, peace be
upon him, said: “Travelling in the land for my ummah is
to perform Jihad in the cause of Allah, the Almighty.”
Narrated by Abu Dawoud with a good chain of
narration.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ً
Meaning of the Hadith: A man came to the Prophet, صىل اهلل-  أن رجال جاء إىل انليب: معىن احلديث
**

peace be upon him, asking him permission to set out to
other countries and travel in the land for tourism (and  يطلب منه اإلذن للسماح هل باخلروج-عليه وسلم
the intended meaning here is to travel for worship). The  واملراد،إىل ابلدلان والِضب يف األرض ألجل السياحة
Prophet, peace be upon him, said to him: “Travelling in َ َ
َّ :بها
 "إن ِسياحة:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال.اتلعبد
the land for my Ummah is to perform Jihad in the cause
َ أُ َّميت اجلهاد يف
إذا
:واملعىن
،"
وجل
عز
اهلل
يل
ب
س
of Allah, the Almighty.” This means that if you wish to
ِ
ِ
ِ ِ
travel in the land, then you should perform Jihad in the أردت السياحة فعليك باجلهاد يف سبيل هلل فهذه يه
cause of Allah, since such is the travelling in the land
for my Ummah. Going out for Jihad results in spreading -تعاىل- سياحة أميت؛ ألن يف ذلك نِّش دين اهلل
the religion of Allah Almighty and installing its great  وأما ترك ادليار،وإرساء مبادئه وقواعده العظيمة
principles and tenets in the corners of the earth. But to
 فمنيه عنه وأقل أحواهل،ومفارقة األهل ألجل اتلعبد
leave one’s homeland and separate from one’s family َ َ
َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ْ َُ
for the sake of worship, this is forbidden and the least اذلي هو أدىن
ِ  (أتستب ِدلون:-تعاىل-  قال،الكراهة
َّ
ٌ ْ اذلي ُه َو َخ
of the rulings on it is that it is disliked; Allah Almighty : ويف رواية عند أمحد.]61 : [ابلقرة،)ري
ِ ِب
says: {Would you exchange what is better for what is
ْ
". فإنه رهبَانية اإلسالم،"عليك باجلهاد
inferior? } [Surat al-Baqarah: 61] A different version of
this Hadith narrated by Ahmad says: “Go to Jihad, for it
is the monasticism of Islam.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. رواه أبو داود:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهَل:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. اذلهاب يف األرض للعبادة: • السياحة
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فوائد احلديث:
 .1أن أفضل أنواع الِضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل؛ ملا فيه من إعزاز اإلسالم وإذالل الكفر
 .2فيه أنه ال ينبيغ أن يؤثر اإلنسان الراحة بالسياحة واألسفار لغري قصد مِّشوع ويرتك اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق :د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عِّشة1407 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز
إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)3722( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
A man's prayer with another man is purer
than his prayer alone, and his prayer with
two men is purer than his prayer with one
man; the greater the number, the more
pleasing it is to Allah, the Almighty.

إن صَلة الرجل مع الرجل أزىك من صَلته

 وصَلته مع الرجلني أزىك من صَلته مع،وحده
-تعاىل-  وما كرث فهو أحب إىل اهلل،الرجل

**

523. Hadith:

: احلديث.523

َّ
َُ
 صىل بنا: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب بن كعب
ُّ  يوما-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
: فقال،الصبح
َ
َ
، ال: قالوا، أشاهد فالن: قال، ال: قالوا،أشاهد فالن
َْ
َّ  «إن َهاتَني:قال
الصالتني أثقل الصلوات ىلع
ُ  ولو تعلمون ما فيهما ألتَيْتُ ُم،املنافقني
 ولو َحبْوا،وه َما
ر
ْ
َّ الر َكب وإن
ُّ ىلع
الصف األول ىلع ِمثل صف
ْ املالئكة ولو َعل ْمتُم ما َفضيلَتُه
ُ البتَ َد ْر ُت ُم
 وإن،وه
ِ
ِ
ََْ
ْ
َ
َّ
َّ صالة
،الرجل مع الرجل أزَك من صالته وحده
َ
ُّ الر ُجلني أ ْز ََك من صالته مع
َّ وصالته مع
 وما،الرجل
َ َكرث فهو
ُّ أح
.»ب إىل اهلل تعاىل

Ubayy ibn Ka‘b, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, led us in the Fajr prayer
one day and said: 'Is so-and-so present?' They replied:
'No.' He said: 'Is so-and-so present?' They replied: 'No.'
Thereupon, he said: 'These two prayers are the most
burdensome of all prayers to the hypocrites. If you knew
what they contain (of virtue), you would come to them,
even if you had to crawl on your knees. The first row is
like that of the angels, and if you know the nature of its
excellence, you would race to join it. A man's prayer
with another man is purer than his prayer alone, and his
prayer with two men is purer than his prayer with one
man; the greater the number, the more pleasing it is to
Allah, the Almighty"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, led us in the Fajr prayer one
day and said: "Is so-and-so present?" They replied:
"No." He said: "Is so-and-so present?" They replied:
"No." So-and-so here refers to some of the hypocrites,
as reported in the narration of Ad-Daarimi: "They said:
'No,' referring to a group of hypocrites who had not
attended the prayer." He said: "These two prayers are
the most burdensome of all prayers to the hypocrites."
The two prayers, here, refer to the ‘Ishaa and the Fajr,
as related in a Hadith reported by Abu Hurayrah, may
Allah be pleased with him, in which the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "The
most burdensome prayer to the hypocrites is the ‘Ishaa
prayer and the Fajr prayer." [Al-Bukhari and Muslim] In
principle, all obligatory prayers are burdensome to the
hypocrites. Allah, the Almighty, says: {...And when they
stand for prayer, they stand lazily...} [Surat-un-Nisaa:
142] However, the ‘Ishaa and Fajr prayers are the most
burdensome among them. The ‘Ishaa prayer comes at
a time of rest and preparation for sleep after a day of
labor and tiredness. The Fajr prayer, on the other hand,
comes at a time when sleep is most enjoyable. Hence,
the azan of the Fajr prayer includes this phrase: "Prayer
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َّ
 يوما-صىل اهلل عليه وسلم- "صىل بِنَا رسول اهلل
َ
َ
ُّ
 أشاهد: قال، ال: قالوا، أشاهد فالن: فقال،الصبح
َ
 نفر من: ال" واملراد بفالن وفالن: قالوا،فالن
َ
 َنلفر من، (ال: فقالوا،املنافقني كما يف رواية ادلاريم
َ َ
 إن هاتني: "قال.)املنافقني لم يشهدوا الصالة
َْ
َّ
الصالتني أثقل الصلوات ىلع املنافقني" واملراد
 صالة العشاء والفجر كما يف حديث:بالصالتني هنا

 (أثقل: يف الصحيحني-ريض اهلل عنه- أيب هريرة
.) وصالة الفجر، صالة العشاء:الصالة ىلع املنافقني

واألصل أن مجيع الصلوات املكتوبة ثقيلة ىلع
ُ َالص َالة ق
َّ (وإ َذا قَا ُموا إ َىل
َ
اموا
ِ
ِ
ِ : قال تعاىل،املنافقني
َ ُ
 ولكن صالة العشاء.]142 :ك َساىل) اآلية[النساء

والفجر أشدهما ثقال؛ وذلك ألن صالة العشاء
َ ٍّ َ
َّ تكون يف وقت
الراحة واتلهيئة للنوم بعد كد وتعب
 وأما صالة الفجر؛ فألنها تكون يف،يف ذلك ايلوم
ُّ أذل وقت سااعت انلوم؛ وهلذا جاء يف أذان ا
لصبح قول

ُّ (الصالة خري من
" "ولو تعلمون ما فيهما.)انلوم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ْ
is better than sleep." "If you know what they contain," األجر والفضل املرتتب ىلع أداء صالة
 من:يعين
meaning: the reward and merit resulting from the
performance of the ‘Ishaa and Fajr prayers in العشاء والفجر مع مجاعة املسلمني يف املسجد؛ ألن
َّ َ َ
َْ
َْ
َ ُ ُ َُْ
congregation in the mosque. Indeed, the reward for a  "ألتيتموهما ولو حبوا ىلع.األجر ىلع قد ِر المشقة
َ ُّ
deed is commensurate with the difficulty involved
 لقصدتم بيوت اهلل تعاىل ألداء هاتني:الركب" أي
therein. "You would come to them, even if you had to
crawl on your knees." That is; you would come to the الصالتني مع مجاعة املسلمني ولو اكن اإلتيان إيلهما
َّ  كما حيبو،َحبْ َوا ىلع أيديهم وركبهم
mosques to perform these two prayers along with the الصيب ىلع يديه
congregation of the Muslims, even if you had to crawl
upon your hands and knees, like a crawling child, in وركبتيه؛ وذلك فيما لو منعهم مانع من امليش إيلها
case something prevented you from walking on foot to .ىلع أقدامهم وال يفرطون يف فضل اإلتيان إيلهما
ر
ْ
the mosque; you would not neglect to obtain the merit
َّ "وإن
الصف األول ىلع ِمثل صف املالئكة" الصف
of these prayers. "The first row is like that of the
َ
angels." The first row is the one right behind the imam.  أن انليب: واملعىن، هو اذلي يَل اإلمام مبارشة:األول
َّ  َش َّبه-صىل اهلل عليه وسلمIn this sentence, the Prophet, may Allah's peace and الصف األول يف قُربه من
blessings be upon him, likens the proximity of the first
ُ
row to the imam to the nearness of the row of angels to اإلمام بصف املالئكة املقربني يف قربهم من اهلل عز
Allah, Glorified and Exalted be He. If you knew the merit  لو أنكم تعملون ما الفضل املرتتب ىلع أداء،وجل
that is obtained by offering the prayer in the first row,
َّ
َ
you would hasten and race to gain this reward. This is الصالة يف الصف األول بلادرتم وتسابقتم إىل
ْ
َّ
similar to another statement made by the Prophet, may جنس قوهل
ِ  وهو من،حتصيله من أجل الظفر باألجر
Allah's peace and blessings be upon him, when he
 (لو يعلم انلاس ما يف انلرداء:-صىل اهلل عليه وسلمsaid: "If the people knew what is in the azan and the
َّ
first row, then if they could not but cast lots to get it, they  ثم لم جيدوا إال أن يستهموا عليه،والصف األول
َ
َّ الرجل مع
َّ  "وإن صالة.)الستهموا
would do so." "A man's prayer with another man is الرجل أ ْز ََك من
purer than his prayer alone." In other words, a man's
ْ
َّ الرجل مع
َّ  أن صالة:وح َده" أي
الر
صالته
prayer with another man brings greater reward than his  أكرث،جل
ََْ
ُ
َّ
prayer alone. "And his prayer with two men is purer  "وصالته مع الرجلني أزَك من.أجرا من صالته وحده
than his prayer with one man." If they are three, this is
ُّ صالته مع
 لو اكنوا ثالثة فهو أفضل من:الرجل" يعين
better than two, for the former are more in number.
َ
ُّ َ
َ
"The greater the number, the more pleasing it is to  "وما كرث فهو أحب إىل.صالة الرجلني؛ لكرثة العدد
Allah, the Almighty." The greater the congregation, the  وَّكما كرث اجلمع فهو أفضل عند اهلل:اهلل تعاىل" يعين
more preferable and pleasing it will be in the sight of
Allah.
This indicates how meritorious the  وهذا يدل ىلع فضل اجلماعة؛ ألن صالة.وأحب إيله
َّ الرجل مع
َّ
congregational prayer is. Indeed, a man's prayer with  وصالته مع،الرجل أزىك من صالته وحده
another man is purer than his prayer alone, and his
prayer with two men is purer than his prayer with one  وَّكما اكن أكرث،الرجلني أزىك من صالته مع الواحد
man; and the greater the number, the more pleasing it
.فهو أحب إىل اهلل عز وجل
is to Allah, Glorified and Exalted be He.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها:اتلصنيف
. رواه أبو داود والنسايئ وادلاريم وأمحد:راوي احلديث
َُ
-ريض اهلل عنه-  أيب بن كعب:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
:معاين املفردات

َ
َ
.ارض
ِ  أح: • أشاهد
َّ حبو
َ والركبتني؛ َك
ُّ ايلدين
َّ  َم ْشيَا ىلع: • َحبْوا
.الص ِيب
ْ َ
ْ •
ُ البتَ َد ْر ُت ُم
.لسارعتم إيله
: وه
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َ َ
• أ ْزَك  :أطيب وأكرث أجرا.

فوائد احلديث:

َ
 .1جواز تفقد إمام املسجد أحوال املأمومني ،والسؤال عمن اغب منهم.
 .2أن ُمالزمة صالة اجلماعة ،والسيما صالة العشاء والفجر من عالمات اإليمان.
انلفس ُ
والم َصابرة ىلع َّ
ِ .3ع َظم أجر صاليت ال ِعشاء والفجر؛ ملا يف اإلتيان إيلهما من جماهدة َّ
الطاعة ،فاكن أجرهما أعظم من غريهما.

 .4أن صالة اجلماعة تنعقد باثنني فما فوق ،وقد روى ابن ماجه من حديث أيب موىس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
(اثنان فما فوق مجاعة).
َّ
 .5بيان مزيد فضل َّ
الصف األول ،والرتغيب يف املبادرة إيله ،وجاء يف فضله أيضا( :لو يعلم انلاس ما يف انلرداء والصف األول ،ثم لم جيدوا إال أن
ي َ ْستَهموا عليه ْ
الستَ َهموا عليه).
ِ
 .6فضل كرثة اجلماعة ،فإنه لكما كرث اجلمع اكن األجر أكرث.
 .7فيه ديلل ىلع أنه ال ينبيغ كرثة املساجد يف األحياء؛ ألن هذا يؤدي إىل تفرق اجلماعة.

 .8إثبات صفة املحبة هلل تعاىل إثباتا حقيقيا يليق جبالهل وعظمته.
ُّ
 .9أن األعمال الصاحلة بعضها أزىك من بعض وأفضل ،وهذا راجع إىل ما تتصف به العبادة من اتباع للسنة ،وحتقيق هلا ,وملا حتققه العبادة نفسها
من املقاصد واألرسار واحلكم ،اليت رشعها اهلل تعاىل من أجلها.
َّ
 .10أن مِّشوعية اجلماعة خاصة ر
بالرجال دون النساء؛ لقوهل( :صالة الرجل).
َ ُّ
َ ُّ
 .11فيه إثبات وقوف املالئكة عند اهلل عز وجل صفوفا ،ويف احلديث( :أال تصفون كما ت ُصف املالئكة عند َر ربهم).
َّ
 .12فيه إثبات لوجود املنافقني يف َز َمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه اعملهم بالظاهر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .السنن الكربى،
تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد اهلل بن
عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغين للنِّش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .مشاكة
املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .رشح الطييب
ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة
املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة:
األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون
تاريخ .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .رشح سنن أيب
داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)11306( :
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ُ ْ ُ ىى
ُ َ َ ى
 يدخل منه،الريان
:إن يف اجلنة بابا يقال ِل
َ
َ ُ ى
 ال يدخل منه أحد،الصائ يمون يوم القيامة
َُ
ى
ُ َغ
 أين الصائمون؟ فيقومون ال: يقال،ريهم
َُُْ
َ ْ ُ ُ َ
 فإذا دخلوا أغليق فلم،ريهم
يدخل منه أحد غ
َ
يدخل منه أحد

There is a gate in Paradise called ArRayyaan through which only those who fast
will enter on the Day of Resurrection. No
one else will enter through it. It will be
called out: "Where are those who used to
fast?" So they will stand up and proceed
towards it. When the last of them has
entered, the gate will be closed, and no one
else will enter through it.
**

524. Hadith:

: احلديث.524

صىل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن سهل بن سعد

Sahl ibn Sa‘d, may Allah be pleased with him, reported:
"The Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: 'There is a gate in Paradise called ArRayyaan through which only those who fast will enter
on the Day of Resurrection. No one else will enter
through it. It will be called out: ‘Where are those who
used to fast?’ So they will stand up and proceed
towards it. When the last of them has entered, the gate
will be closed, and no one else will enter through it"'.

: ««إن يف اجلنة بابا يقال هل: قال-اهلل عليه وسلم
ُ َّ
 ال يدخل، يدخل منه الصائمون يوم القيامة،الر َّيان
 أين الصائمون؟ فيقومون ال: يقال،منه أحد غريهم

 فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل،يدخل منه أحد غريهم
»منه أحد

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Hadith informs that there is a door in Paradise
called Ar-Rayyaan which is exclusive for the fasting
people. On the Day of Resurrection, the angels will call
out those who used to fast - obligatory and voluntary
fasts - regularly and ask them to enter through that
door; and when they have entered, the door will be
closed and no one else will enter through it after them.

َّ  أن يف اجل َ َّنة بابا يقال هل:معىن احلديث
 خاص،الر َّيان
ً
 فمن اكن حمافظا، ال يدخله أحد غريهم،بالصائمني
َْ
َ
 تناديه املالئكة يوم القيامة،ىلع الصوم ف ْر ِضه ونفله
ُ
 فإذا دخلوا أغلق فال يَدخل،لدلخول من ذلك ابلاب
ٌ
.منه أحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  سهل بن سعد الساعدي:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ُيتص بدخول الصائمني، اسم باب من أبواب اجلنة: • الريان

:فوائد احلديث
. فضل صيام اتلطوع.1
. بيان فضل الصائمني وتفضيلهم ىلع سائر اخللق.2
. إذا دخلوه أغلق، أفرد اهلل للصائمني بابا من أبواب اجلنة اثلمانية.3
ً الر َّيان لم يظمأ
َّ  من دخل من باب.4
.أبدا
. بيان أن للجنة أبوابًا تقوم عليها املالئكة.5
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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 عِّش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة
األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)3738( :
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Man's discharge (i. e. semen) is thick and
white, and the discharge (vaginal fluid) of a
woman is thin and yellow, and the
resemblance (of the child) comes from the
one that dominates or precedes.

 وماء املرأة رقيق،إن ماء الرجل غليظ أبيض
 يكون منه، أو سبق، فمن أيهما عَل،أصفر
الشبه

**

525. Hadith:

: احلديث.525

َ
Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,  أن أم ُسليم:-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
reported that Umm Sulaym said that she asked the
َ َّ
َّ
َ
-صىل اهلل عليه وسلم- حدثت أنها سألت ن ِيب اهلل
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َ
ََ
َ
َّ
be upon him, about a woman who sees in a dream what  فقال رسول،عن املرأة ترى يف منا ِمها ما يرى الرجل
َ
a man sees (a wet dream). The Messenger of Allah,  «إذا َرأت ذلك املرأة:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
may Allah's peace and blessings be upon him, replied:
َ َْْ َ
َْ ُ
ُ َْ ْ َ ْ
ِ ف ل ت غت
"If the woman sees that, she must make Ghusl (ritual ، واستحييت من ذلك:سل» فقالت أم سليم
bath)." Umm Sulaym said: "I was bashful on account of صىل اهلل-  وهل يَكون هذا؟ فقال نَيب اهلل:قالت
ِ
that and said: 'Does that happen?'" Upon this, the
َّ
َّ
ُ َ فمن أين ي، «نعم:-عليه وسلم
َالشب
ماء
إن
ه؟
ون
ك
ِ
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
َ ُ َّ
َ َ ْ
ْ
ْ
said: "Yes (it does happen), otherwise where does  ف ِمن، وماء املرأة ر ِقيق أصفر،ليظ أبيَض
ِ َالرجل غ
َ
َّ ْ ُ ُ َ َ َ َ
resemblance come from? Man's discharge (i. e. semen)
.»كون ِمنه الشبَ ُه
 ي، أو سبق،أير ِه َما َعال
is thick and white, and the discharge (vaginal fluid) of a
woman is thin and yellow, and the resemblance (of the
child) comes from the one that dominates or precedes".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
informs us about his mother, Umm Sulaym, may Allah
be pleased with her, that she asked the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, about a
woman who sees what a man sees while dreaming;
meaning: a wet dream. The Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, replied: "If the woman sees
that, she must perform Ghusl (ritual shower);" meaning:
if a woman has a wet dream in her sleep, then she must
take a bath. What is meant here is if she sees the
vaginal fluid, as mentioned in Al-Bukhari: "He said:
'Yes, if she sees the vaginal fluid;'" meaning: seeing it
after waking up. However, if she has a wet dream but
does not see any vaginal fluid, then she will not have to
take a bath, because the ruling of making Ghusl is
conditional upon the discharge of the vaginal fluid.
Hence, when the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, was asked about a man who
finds himself wet and does not recall having a wet
dream, he said: "Let him make Ghusl." Regarding the
man who recalls having a wet dream but does not find
semen, he said: "He does not have to perform Ghusl."
So Umm Sulaym said: "If a woman sees that, does she
have to bathe?" He replied: "Yes, women are peers to
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َ ُ ُ
 عن أ رم ِه أ رم ُسليم-ريض اهلل عنه- ُيرب أنس بن مالك
َّ
َ
صىل اهلل عليه-  أنها سألت ن ِيب اهلل-ريض اهلل عنهاَّ  عن املرأة تَرى يف َمنَا ِمها ما يَرى-وسلم
الرجل" بمعىن
َّ تَرى املرأة يف منامها ما يراه
.اجلماع
الر ُجل من
ِ
َ
 «إذا َرأت:-صىل اهلل عليه وسلم- فأجابها رسول اهلل
َْ َْ
 إذا رأت املرأة يف منامها:ذلك املرأة فلتَغت ِسل» يعين
َّ ما يراه
 إذا أنزلت املاء: واملراد به، فلتغتسل،الرجل
َ : نعم إذا رأت املاء" أي: "قال،كما يف ابلخاري
،المين
 أما إذا رأت احتالما يف انلوم ولم،تراه بعد االستيقاظ
ُ
َ
 فال غ ْسل عليها؛ ألن احلكم ُمعلق،تر َم ِن ًّيا
-صىل اهلل عليه وسلم-  وهلذا ملا سئل انليب،باإلنزال
َ ْ
ُ ْ
َّ عن
َ الر ُجل َجيد
: قال،ابللل وال يَذكر اح ِتالما
َ
َْ
َ ُ َّ
جيد
ِ  وال،"يغتسل" وعن الرجل يرى أن قد احتلم
ُ
َ
 املرأة: فقالت أم ُسليم. ال غ ْسل عليه: فقال،ابللل
َّ
َ
 إنما النساء شقائق، نعم:ترى ذلك عليها الغسل؟ قال
َ
 فلما سمعت أم ُسليْم.الرجال" رواه أمحد وأبو داود
-صىل اهلل عليه وسلم- اإلجابة من رسول اهلل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
men." [Ahmad and Abu Dawood] When Umm Sulaym
heard the response from the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, she was
bashful and asked: "Does that happen?" Meaning: is it
possible that a woman has a wet dream and that she
wets herself like a man does? The Prophet of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, said:
"Yes;" meaning: yes, this occurs to a woman just as it
occurs to a man. Then he justified that, saying:
"Otherwise, where does resemblance come from?"
Another narration in the two Sahihs reads: "How does
her child resemble her?" Meaning: so where does the
resemblance of the child to his mother come from if she
does not discharge vaginal fluid? Then the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, clarified
the description of the man’s discharge and the woman’s
discharge to her, saying: "Man's discharge (semen) is
thick and white, and the discharge (vaginal fluid) of a
woman is thin and yellow." This description is based
upon what it is normally and in case of healthiness,
because the discharge of the man could be thin if he is
sick, or reddish in color if he has sexual intercourse a
lot, and a woman’s discharge could be white because
of her strength. Scholars, may Allah have mercy upon
them, mentioned that the discharge of the man has
other descriptions which it can be recognized from,
such as its flowing out one time after another, and the
Qur'an has referred to this, as Allah says: {He is created
from a water gushing forth} [At-Taariq: 6] It comes out
with desire and pleasure, and after it comes out, one
feels exhausted and tired. It has a smell like that of a
date palm, which is similar to the smell of dough. As for
the discharge of the woman, scholars said that it has
two main characteristics from which it could be
recognized: it smells like man's semen, and the woman
experiences pleasure while it comes out, and her desire
decreases after its release. It is not conditional in
establishing whether it is sexual discharge or not that
all these characteristics are present; rather, one
characteristic is enough to determine if it is sexual
discharge or not, and if none of these characteristics is
there, then one cannot say that it is sexual discharge,
and it most probably is not. "The resemblance comes
from the one that dominates or precedes." In another
narration: "that is more;" meaning: if the sexual
discharge of one of them is more than the other, either
in quantity or strength, then the resemblance of the
child will be for that person, or if the discharge of one of
them precedes the other, then the resemblance of the
child will be for the one who preceded the other in
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ْ ْ
: أي." "وهل يَكون هذا؟: وقالت،استَحيَت من ذلك
َ
 كما هو احلال يف،هل يمكن أن حتتلم املرأة وتزنل
َ
َّ
:" "نعم:-صىل اهلل عليه وسلم- الرجل؟ فقال ن ِيب اهلل
 كما هو حيصل، حيصل من املرأة احتالم وإنزال:أي
َّ من
 "ف ِمن أين: ثم قال هلا معلال ذلك.الرجل وال فرق
َ
َّ
 "ف ِبم:يُكون الشبَه؟" ويف رواية أخرى يف الصحيحني
ُ
َ
ُ ي َ ْشب ُهها
، فمن أين يكون شبَه الودل بأمه:ودلها" أي
ِ
ُ
َّ َ
َ
ًّ
صىل اهلل عليه- إذا لم تزنل م ِنيا؟! ثم بني هلا انليب
َ
َ َ
ُ َّ
 "إن:وصفة َم ِين املرأة بقوهل
ِ  ِصفة م ِين الرجل-وسلم
َ ْ
ْ الر ُجل َغليظ
َّ ماء
"أصفر
 وماء املرأة ر ِقيق،أبيَض
ِ
وهذا الوصف باعتبار الغالب وحال السالمة؛ ألن
ُْ
َّ َمين
 وحم َم ًّرا،الر ُجل قد يَصري رقيقا بسبب املرض
ِ
ُ
َْ
َ
َ
َ
 وقد. وقد يبيض م ِين املرأة لقوتها،اجلماع
ِ بكرثة
َ
َ
َّ لمين
الرجل عالمات
ِ  أن-رمحهم اهلل- ذكر العلماء
ََْ
 تدفقه عند خروجه دفقة بعد: ويه،أخرى يُعرف بها
َْ
 (من:-تعاىل-  قال، وقد أشار القرآن إىل ذلك،دفقة
 وإذا خرج، ويكون خروجه بشهوة وتذلذ،)ماء دافق
ْ
َ استَ ْع َق
َّ ب خروجه فُتورا وراحئة كراحئة طلع
،انلخل
َ الطلع قريبة من راحئة
َّ وراحئة
 وأما َم ِين املرأة.العجني
 إن هل عالمتني يُعرف بواحدة منهما:فقالوا فيه
َّ  أن راحئته كراحئة مين:إحداهما
: واثلانية،الرجل
 وال. وفتور شهوتها َع ِقب خروجه،اتلذلذ خبروجه
يشرتط يف إثبات كونه َم ِنيا اجتماع مجيع الصفات
 بل يكيف احلكم عليه كونه منيًا من،السابقة
 واذا لم يوجد يشء منها لم،خالل صفة واحدة
 وغلب ىلع الظن كونه ليس،حيكم بكونه م ِن ًّيا
َ َ
َ
َّ ْ ُ ُ َ َ َ َ
كون ِمنه الشبَ ُه" وىف
 ي، أو سبق، "ف ِم ْن أير ِه َما َعال.م ِن ُّيًا
ََ
 "غلب" أي من ماء الرجل أو ماء:الرواية األخرى
ََ
َ
املرأة؛ فمن غلب ماؤه ماء اآلخر؛ بسبب الكرثة
َّ
 أو َسبَق أحدهما اآلخر يف،والقوة اكن الشبَه هل
َ
َّ
 إن َعال: وقال بعض العلماء.اإلنزال اكن الشبَه هل
َّ
َّ  فإن َس َبق ماء،بمعىن َس َبق
الرجل اكن الشبَه هل وإن
َّ
َّ  وذلك أن مين.الشبَه هل
الرجل
َسبَق ماء املرأة اكن
َّ  فاملرأة تُزنل،ومين املرأة جيتمعان يف الرحم
والرجل
ِ
َ
 ومن اجتماعهما ُيلق اجلنني؛،يُزنل وجيتمع ماؤهما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وهلذا قال -تعاىل( :-إنا خلقنا اإلنسان من نُطفة discharging the sexual fluid. Some of the scholars said
that "the one that dominates" means precedes. If the
ُ
ْ َ
أمشاج) [اإلنسان  ]2 ، 1أي خمتلط من ماء الرجل discharge of the man precedes, then the child will
resemble him, and if the woman’s discharge precedes,
وماء املرأة.
then the child will resemble her. This is because the
man's semen and the woman's vaginal fluid are
combined in the womb; both of them release their
sexual fluid, and from their mixing, the fetus is created.
For this reason, Allah says: {Indeed, We created man
from a sperm-drop mixture} [Al-Insaan: 1-2]; meaning:
mixed from the male and female sexual discharges.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َّ
َ
• الشبَه  :وهو ال ِمثل واملشابهة.
• َغليظ  :خالف َّ
الرقيق ،وهو :اثلَّخني اجلَامد.
ِ

فوائد احلديث:
 .1سؤال أهل العلم؛ فإن أم سليم -ريض اهلل عنها -سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن هذه املسألة العظيمة اليت تنتفع بها نِساء املسلمني
فاكنت سبب خري.

 .2أنه ال جيوز أن يمتنع اإلنسان من السؤال يف أمور دينه حياء.
ُ
المنَام اكلرجل ،وأنَّها إذا احتلَ َم ْ
َ
ت وأنزلت ،وج َ
 .3وقوع االحتالم من املرأة يف َ
ب عليها الغسل َّ
اكلرجل.
ْ َ
كناية موضع اللفظ اذلي ي ُ ْستَحيا منه يف العادة؛ ألنها قالت -ريض اهلل عنها" :-ترى يف منامها ،"..فاجتَنبت اللفظ اذلي ي ُ ْستَحيا منه،
 .4استعمال ال ِ
ُْ
َ
وأتت بلفظ جم َمل يدل عليه.
َ
َْ َْ
 .5ال جيب االغتسال إال بزنول َ
المين؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا َرأت ذلك املرأة فلتَغت ِسل" ،واملراد به :إذا أنزلت ،فإن انتقل عن موضعه
َّ
ُ
ُ
ولم ُيرج لم جيب الغسل؛ ألن احلكم ُمعلق ِخب ُروجه.
َ
َّ
َْ َْ
 .6أنه ال جيب الغسل مع الشك؛ لقوهل" :إذا َرأت ذلك املرأة فلتَغت ِسل" ،فإن حصل الشك ،فاألصل عدمه.
ََ
َّ
َّ َ
ُ
(ذكرا أو أنَث) ر
َّ
َّ
ً
اجلنسية ،فأي املاءين غلب اكن هل الشبَه.
العملية
بأمه يكون بسبب مائها ،اذلي يلتيق بماء الرجل أثناء
 .7أن شبَه الودل
َّ
َّ
 .8احلديث من األدلة ىلع ثبوت الن َسب بالشبَه.
َ
 .9ينبيغ تعداد األدلة وتنويعها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :نعم) وهذا ديلل رشيع ،وأضاف إىل هذا ادليلل ديلال ِح رسيا ،وهو قوهل:
َّ
(فمن أين يكون الشبَه؟).
 .10احلديث من األدلة ىلع إجابة السائل بأكرث َّ
وصف هلا حال َ
مما سأل؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
الم ِين ،ويه لم تسأل عنه ،لكن ملا اكن
املقام يقتيض ذلك بَ َّني هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -صفته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
ُّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)10039( :
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إن من أرش انلاس عند اهلل مْنلة يوم القيامة

Among the most wicked people in the sight
of Allah on the Day of Judgment is the man
who has sexual intercourse with a woman
(his wife) and then divulges her secret.

 ثم ينرش،الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إيله
رسها

**

526. Hadith:

: احلديث.526

َّ ً
 « ِإن: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ َّ َ َ َ َ ً َ َ
َ
ِم ْن أَ َ ر
َّ رش
الر ُجل
زنلة يوم ال ِقيام ِة
م
اهلل
ند
ع
اس
انل
ِ
ِ
ِ
ُْ َ َ َ
َ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ
ُ
.» ثم ينِّش ِرسها،الم ْرأ ِة َوتف ِيض ِإيله
فيض ِإىل
ِ ي

Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported in a Marfou` Hadith (directly attributed to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him): "Among the most wicked people in the sight of
Allah on the Day of Judgment is the man who has
sexual intercourse with a woman (his wife) and then
divulges her secret".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The noble Prophet, may Allah's peace and blessings be  أن من رش-صىل اهلل عليه وسلم- أخرب انليب الكريم
upon him, informed us that among the most wicked
people in the sight of Allah on the Day of Judgment is انلاس مرتبة عند اهلل يوم القيامة املتصف بهذه
someone who commits a betrayal by divulging the ، وهو اذلي يعمد إىل نِّش رس ابليت الزويج،اخليانة
secrets of what goes on between him and his wife;
 فيف هذا احلديث،اذلي ال يطلع عليه إال الزوجان
things that no one else would know except the husband
and wife. This Hadith declares the unlawfulness of حتريم إفشاء الرجل ما جيري بينه وبني امرأته من
disclosing what goes on between a man and his wife in  وما جيري من،أمور االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك
relation to sexual intercourse, describing the details,
and revealing what the woman says or does. As for just  فأما جمرد ذكر.املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه
mentioning sexual intercourse, if there is no benefit or  وال حاجة فمكروه؛، فإن لم تكن فيه فائدة،اجلماع
need for it, it will be disliked, because it goes against
َّ
-صىل اهلل عليه وسلم-  وقد قال،ألنه خالف املروءة
the sense of honor. The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "Whoever believes in  "من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريا أو:
Allah and the Last Day let him say good or remain ، أو ترتب عليه فائدة، وإن اكن إيله حاجة، "يلصمت
silent." However, if there is a need to mention it or a
benefit in talking about it, such as criticizing a man for  أو تديع عليه العجز،بأن ينكر عليه إعراضه عنها
shunning his wife or a wife claiming that her husband is  فال كراهة يف ذكره لوجود، أو حنو ذلك،عن اجلماع
impotent, in these cases it will not be disliked to mention
.املصلحة يف ذلك وقد دلت عليه السنة
it due to the benefit it entails. And this has been proven
by the Sunnah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ َ َ
ُ
. جيامعها: الم ْرأ ِة
فيض ِإىل
ِ •ي
َ َّ ُ ُ َ
. يذكر للناس ما جيري بينه وبني زوجته يف خلوتها وأثناء اجلماع: رسها
ِ • ينِّش
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1نِّش أرسار اجلماع كبرية من كبائر اذلنوب للوعيد املذكور فيه.
 .2من حقوق الزوجني ىلع بعضهما عدم إفشاء أرسارهما.
َ
 .3من ِحك ِم هذا انليه :أن نِّش مثل هذه األرسار الزوجية يؤدي إىل خراب ابليوت املطمئنة؛ ملا يرتتب عليه من تسليط الفجار ىلع العفيفات
أو ابلغايا ىلع املتقني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
 1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .املعجم األوسط للطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن
حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني ،القاهرة .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنِّش ،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،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3328( :
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املحتويات

........................................ ................................ ................................ ................................ أحاديث العقيدة
 من بني-صىل اهلل عليه وسلم-  فقام رسول اهلل، يف نفر-ريض اهلل عنهما-  ومعنا أبو بكر وعمر-صىل اهلل عليه وسلم- كنا قعودا حول رسول اهلل

1 ................................ ................................ ................................ ................................ أظهرنا فأبطأ علينا
We were sitting around the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and
Abu Bakr and `Umar, may Allah be pleased with them, were also there. The Messenger of Allah,
.may Allah's peace and blessings be upon him, got up and left, and he was too late in coming back
1 .................... ................................ ................................ ................................ ................................
4 .......  وكنت إذا رأيته كأن ىلع وجهه ادلهان: قال، فأبرصته يف وجه قتادة: قال، فمر رجل يف أقىص ادلار،كنت عند قتادة بن ملحان حني حِض
I was with Qataadah ibn Milhaan when he was in the throes of death. A man passed in a distant
place in the house, so I saw him in the face of Qataadah. Whenever I saw him [in the past], his face
4 ......................... ................................ ................................ ................................ .as if had oil on it
6 ........... ................................ كيف أنعم وقد اتلقم صاحب القرن القرن وحىن جبهته وأصَغ سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ
How can I feel pleasure when the one (angel) in charge of the Trumpet is holding it to his lips and
6 .................................... ?his forehead is leaning forward, waiting to be given permission to blow
، يا رسول اهلل: فقلت، وحلق بأصبعيه اإلبهام واليت تليها، فتح ايلوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، ويل للعرب من رش قد اقرتب،ال هلإ إال اهلل

8 ................................. ................................ ................................  إذا كرث اخلبث، نعم:أنهلك وفينا الصاحلون؟ قال
There is no god but Allah. Woe to the Arabs from an impending evil. Today, an aperture has been "
made in the wall of Gog and Magog, like this," making a circle with his thumb and index fingers.
So I said: "O Messenger of Allah, shall we perish while there are pious people among us?" He said:
8 ............................ ................................ ................................ "."Yes, when wickedness isَ rampant
ُ َ
10...................... ................................ ................................ ................................ ال تبْكوا ىلع أ ِيخ بعد ايلوم
10................. ................................
................................ .Do َ not weep forَ my brother after this day
ْ َ َْ ْ
ْ
ْ َ
َََ َ
َ
َ
ُ َ َ
َ
َ امة
َ َ َ َ َْ َ ََ ُ َ
َيم أَ ْن َف َق ُه؟ َو َع ْن ج ْسم ِه ِفيم
َ اكتَ َسبَ ُه؟ و ِف
اهل ِمن أين
يم أفنَاهُ؟ َوع ْن ِعل ِم ِه ِف
ح َّىت ي ُ ْسأل ع ْن ع ُم ِرهِ ِف
ِ ِ يم فعل ِفي ِه؟ َوع ْن م
ِ ال ت ُزول قدما عب ٍد يوم ال ِقي
ِ ِ
َ َ
12............. ................................ ................................ ................................ ................................ أبْال ُه؟

Man's feet will not move from their place on the Day of Resurrection before he is asked about his
life, in what did he let it perish? About his knowledge, what did he do with it? About his wealth,
?from where did he earn it, and on what did he spend it? About his body, in what did he wear it out
12................... ................................
................................ ................................
................................
َ َُ ْ َ
ْ َ ُ
ال ت َ َس ُّبوا ر
، ونعوذ بك من رش هذه الريح، وخري ما أ ِمرت به، وخري ما فيها، امهلل إنا نسألك ِمن خري هذه الريح: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا،الريح
ْ ُ
14.................... ................................ ................................ ................................  ورش ما أ ِم َرت به،ورش ما فيها
Do not curse the wind. If you see what you dislike thereof, then say: "O Allah, we ask You for the
good of this wind, the good of what it contains, and the good of what it is ordered to do. We seek
refuge with You from the evil of this wind, the evil of what it contains, and the evil of what it is
14........................... ................................ ................................ ................................ ".ordered to do
ًَْ
ٌ
َ ال تَ ْص
ُ ح
16................................... ................................ ................................ ب املالئكة ُرفقة فيها لكب أو َج َرس
16.................... .Angels do not accompany a group ofَ travelers who haveَ with them a dog or a bell
َ
ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
18.................... ................................ لك َمتَه اليت قال
ِ زن
ِ زن ِتل ِه قبل أن يقول
ِ  و ِإنك بِم،تلك قبل أن تقتله
ِ  ف ِإن قتلته ف ِإنه بِم،ال تقتله
Do not kill him, for if you kill him, he will be in the same position of you before you have killed
18..... .him, and you will be in the same position he had before saying the credo which he had said
ُ
َّ ال حتلفوا ب
20................ ................................ ................................ ................................  وال بآبَائِكم،اِغ
ِ الط َو
ِ
20............... ................................ .Do not swear by the Tawaaghi (false deities) nor by your fathers
ْ
22...................................... ................................ ................................ ال تدخل املالئكة بَيتَا فيه لكب وال ُصورة
22................ ................................ .Angels do not enter a house in which there is a dog or an image
24...........................  ويزوى بعضها إىل بعض، قط قط وعزتك: فتقول، حىت يضع رب العزة فيها قدمه، هل من مزيد:ال تزال جهنم تقول
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The Hellfire will keep on saying: Are there anymore (to come), until the Lord of Honor puts His
Foot therein. It will then say: I had enough! I had enough! [I swear] by Your Honor, and its sides
24......................... ................................ ................................ .will come together and it will retreat
26........... ................................ ................................ ................................  وال جتلسوا عليها،ال تصلوا إىل القبور
26...................................... ................................ .Do not pray facing graves and do not sit on them
27................................. ................................  عبد اهلل ورسوهل: فقولوا،ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد
Do not exaggerate in praising me as Christians praised the son of Mary, for I am only a slave. So,
27............. ................................ ................................ .call me the slave of Allah and His messenger
29........................................ ................................  ما شاء اهلل ثم شاء فالن: ولكن قولوا، ما شاء اهلل وشاء فالن:ال تقولوا
Do not say: What Allah wills and what so-and-so wills, rather say: What Allah wills then what so29............................... ................................ ................................ ................................ .and-so wills
31..................................... ................................ ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تيضء أعناق اإلبل ببرصى
The Hour will not be established until a fire comes out of the land of Hijaz and throws light on the
31........... ................................ ................................ ................................ .necks of camels in Busra
 وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم، كأن وجوههم املجان املطرقة، ذلف األنوف، محر الوجوه، صغار األعني:ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الرتك
32............ ................................ ................................ ................................ ................................ الشعر
The Hour will not be established until you fight the Turks, who have small eyes, red faces, and flat
noses. Their faces look like hammered shields. Again, the Hour will not be established until you
32.................... ................................ ................................ .fight people wearing shoes made of hair
34.....  نعاهلم الشعر، وجوههم املجان املطرقة، صغار األعني، فطس األنوف، محر الوجوه: وكرمان من األاعجم،ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزا
The Hour will not appear until you fight the non-Arab Khudh and Kirman. They are red faced, flat
nosed, and small eyed. Their faces are like shields coated with leather and their shoes are made of
34........... ................................ ................................ ................................ ................................ .hair
36..........................................  فيقتل من لك مائة تسعة وتسعون،ال تقوم الساعة حىت حيرس الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه
The Hour will not occur until the (River) Euphrates recedes, uncovering a mountain of gold over
36.................................... .which people will fight. Ninety-nine out of every hundred will be killed
ً
38................. متعمدا فليتبوأ مقعده من انلار
 ومن كذب يلع، وحدثوا عين وال حرج، ومن كتب عين غري القرآن فليمحه،ال تكتبوا عين
Do not write down anything from me, and he who wrote down anything from me except the Qur'an,
he should erase it. But, narrate from me, for there is nothing wrong in doing so. Whoever attributes
38............................. ................................ .any falsehood to me, let him occupy his seat in Hellfire
40........... ................................ ................................ ................................ ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر
There is no contagion, nor is there any evil omen in birds, nor is there any evil omen in the owl,
40....................................... ................................ .nor is there any bad omen in the month of Safar
42........................................ ................................  اللكمة الطيبة: وما الفأل؟ قال: قالوا. ويعجبين الفأل،ال عدوى وال طرية
No contagion is effective in itself and there is no evil omen, but I like the good omen. They said:
42................................. ................................ "."What is the good omen?" He said: "The good word
ً
ْ ُ
ْ َّ َ ْ
ُ
44............................ ................................  إن لم يَك ْن َصاحبه كذلك،ارتدت عليه
ال يَ ْر ِيم َر ُجل َر ُجال بِال ِف ْس ِق أو الكفر إال
No man accuses another of impiety or disbelief except that it (the accusation) rebounds on him if
44................................ ................................ ................................ .the one accused is not as he said
ْ
َُْ
َ
ْ
ُ
َ ْ امهلل ارمحين إن شئ،ت
َ ْ امهلل اغف ْر يل إن شئ:أحدكم
46............. ................................  فإن اهلل ال ُمك ِر َه هل، ِيلَع ِزمِ املسألة،ت
ال يقل
ِ
ِ
ِ
None of you should say: O Allah, forgive me if You will; O Allah, be Merciful to me if You will; but
he should appeal to Allah with determination, for nobody can force Allah to do something against
46..................................... ................................ ................................ ................................ .His Will
ُ َّ
ْ َ َُ ْ ُ
48....................... ................................ ................................ ................................ بوجه اهلل إال اجلَنة
ال يسأل
48......................................... .No one should ask for anything by the face of Allah,
except Paradise
َ
ََ
َ ُ َ
ُ ال يُ ْؤم ُن
َّ ون أَ َح
49........................................ ................................  وانلاس أمجعني،ووادله
،ه
دل
و
ن
م
إيله
ب
ك
أ
أحدكم حىت
ِ
ِ
ِ
ِ
None of you will attain perfect faith until I am more beloved to him than his child, his parent, and
49................................... ................................ ................................ ................................ .all people
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َ
ُ ُ
ً يكون َه َو ُاه
ُ تبعا ملا ج
ُ ُال ي
51............................. ................................ ................................ ئت بِ ِه
أحدكم حىت
ؤمن
ِ
None of you will attain perfect faith until his personal desire complies with what I came with (the
51........................ ................................ ................................ ................................ .Islamic Shariah)
53.......................... ................................ ................................ ................................ ال حيل السحر إال ساحر
53............. ................................ ................................ .None can undo the magic except a magician
54.................................  وخريهما اذلي يبدأ بالسالم، ويعرض هذا، فيعرض هذا: يلتقيان،ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلال
It is unlawful for a Muslim to desert his fellow Muslim for more than three nights. As they meet,
both of them turn their backs on each other. However, the best of them is the one who starts by
54...................... ................................ ................................ ................................ .greeting the other
ٌ ُُ
ً عبد
56............................. ................................ ................................ عبدا يف ادلنيا إال َسرته اهلل يوم القيامة
ال يسرت
There is no servant who conceals the faults of another servant in this worldly life, except that "
56............................ ................................ ".Allah will conceal his faults on the Day of Resurrection
ً
ً
58........................... ................................  ومئونة اعمَل فهو صدقة،درهما ما تركت بعد نفقة نسايئ
دينارا وال
ال يقتسم ورثيت
My heirs should not take a dinaar or dirham. Whatever I leave behind, excluding the provision for
58............................ ................................ .my wives and my employees, should be spent in charity
ً
َّ ألن أحلف باهلل اكذبًا أحب
60...................... ................................ ................................ إيل من أن أحلف بغريه صادقا
To swear by Allah even if I were telling a lie is dearer to me than to swear by other than Him even
60............ ................................ ................................ ................................ .if I were telling the truth
61.......  فمن؟: ايلهود وانلصارى؟ قال، يا رسول اهلل: قالوا. حىت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه، حذو القذة بالقذة،تلتبعن سنن من اكن قبلكم
Surely, you will follow the ways of those nations who were before you, in everything as one arrow
resembles another, so much so that even if they entered a hole of a sand-lizard, you would enter
it. They said: "O Allah's Messenger! Do you mean the Jews and the Christians?" He replied:
61............................. ................................ ................................ ................................ "?"Whom else
َ َّ
َ اخت ُذوا
63......................... ................................ ................................ قبور أنبيائهم مساجد
لعن اهلل ايلهود وانلصارى؛
May Allah curse the Jews and the Christians, they took the graves of their Prophets as places of
63..................................... ................................ ................................ ................................ .worship
65...................... ................................  واملتخذين عليها املساجد والرسج، زائرات القبور-صىل اهلل عليه وسلم- لعن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, cursed women who visit
65........................ .graves and people who take them as places for worship and put lights on them
ً
67......... مسجدا
 غري أنه خيش أن يتخذ، ولوال ذلك أبرز قربه،-حيذر ما صنعوا-  اختذوا قبور أنبيائهم مساجد،لعنة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى
May the curse of Allah be upon the Jews and the Christians, for they took the graves of their
prophets as places of worship - He wanted to warn against what they did - If it were not for that,
67....... .his grave would be made prominent; yet, he feared it might be taken as a place of worship
ُ لقد أُخ ْف
 ولقد أتت يلع ثالثون من بني يوم ويللة وما يل وبلالل طعام يأكله ذو كبد، ولقد أوذيت يف اهلل وما يؤذى أحد،ت يف اهلل وما ُياف أحد
ِ
69........................ ................................ ................................ ................................ إال يشء يواريه إبط بالل
I have been intimidated in the path of Allah at a time when no one else was intimidated, and I have
been harmed for the sake of Allah at a time when no one else was harmed, and I once spent thirty
days and nights wherein I and Bilaal had nothing a living being can eat except a little that was kept
69................. ................................ ................................ ................................ .under Bilaal's armpit
71....................... ................................  فاكن ُيىف يلع الكمها،لقد جاءت خولة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تشكو زوجها
Khawlah came to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
71............................... .complaining about her husband, but I could not hear what she was saying
73...................... ................................ ................................ لم يزتوج انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدجية حىت ماتت
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, did not take a second wife until
73......................... ................................ ................................ ................................ .Khadeejah died
74.....................  واكنوا إذا رأوه لم يقوموا ملا يعلمون من كراهيته ذللك،-صىل اهلل عليه وسلم- لم يكن شخص أحب إيلهم من رسول اهلل
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There was no person more beloved to them (the Companions) than the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him. Nevertheless, they would not stand up when they saw
74............................... ................................ ................................ .him, knowing his dislike for that
َّ
ً ر
ً
75..........................................  ولكن يعفو ويصفح، وال جيزي بالسيئة السيئة،متفحشا وال َصخابًا يف األسواق
لم يكن فاحشا وال
He was not unseemly or obscene in his speech, nor was he loud-voiced in the markets, nor did he
75................................. ................................ .return evil for evil, but he would forgive and pardon
77................... ................................  إن هل مرضعا يف اجلنة:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل،-عليه السالم- ملا تويف إبراهيم
When Ibrahim died, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said:
77.................... ................................ ................................ .There is a wet nurse for him in Paradise
78.................................. ................................  هذه سنة آدم يف ودله:ملا تويف آدم غسلته املالئكة باملاء وترا وأحلدوا هل وقالوا
When Adam died, the angels washed his body with water an odd number of times, dug him a "
78.......................... ................................ .grave, and said: This is the tradition for Adam's children
َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
َ  َف ُه َو عنْ َد ُه فَ ْو َق،ب يف كتَاب
َ َاهلل اخلَلْ َق َكت
ُ ملا َخلَ َق
80.............................. ................................ ب غ َض ِيب
 ِإن رمح ِيت تغ ِل:الع ْر ِش
ِ
ٍ ِ
When Allah created the creation, He wrote in a book, which is with Him over the Throne, “Verily,
80................... ................................ ................................ ".My mercy predominates over My anger
َ
ُ
َ اهلل
ُ ملا خلق
81..................... ................................ آدم مسح ظهره فسقط من ظهره لك ن َسمة هو خالقها من ذ رريته إىل يوم القيامة
Adam denied, so his offspring denied; Adam forgot, so his offspring forgot; and Adam sinned, so
81................... ................................ ................................ ................................ .his offspring sinned
ََ
َ ُ
َ َ
َ َ ُّ َ ُ
َْ َ ر
حت َّيتُك وحتية ذ رري ِتك
ِ  فاستمع ما حييونك؛ فإنها-نف ٍر من املالئكة جلوس-  اذهب فسلم ىلع أوئلك: قال-صىل اهلل عليه وسلم- ملا خلق اهلل آدم
83................... ................................ ................................ ................................ ................................
When Allah created Adam, peace be upon him, He said to him: "Go and greet those –a group of
angels who were sitting– and listen to what they are going to say in response to your greeting as
83..................... ................................ ".that will be your greeting and the greeting of your offspring
، «قد وضعت السالح؟ واهلل ما وضعناه: فقال، أتاه جربيل عليه السالم، ووضع السالح واغتسل، من اخلندق-صىل اهلل عليه وسلم- ملا رجع انليب

85.................................... ................................ ................................ ................................ »فاخرج إيلهم
When the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, returned from the Battle of
Khandaq (i.e. Trench) and put down his arms and took a bath, Jibreel (Gabriel), peace be upon
him, came and said (to him): You had put down your arms? By Allah, we (i.e. the angels) have not
85.................... ................................ ................................ .put them down yet. So, set out for them
87......  فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا ال يتمالك، ينظر ما هو، فجعل إبليس يطيف به،ملا صور اهلل آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهلل أن يرتكه
When Allah fashioned Adam in Paradise, He left him (in the form in which He created him) as
long as He desired to leave him (i.e. for an interval of time). Satan started to go round Adam
.looking at him. Once he saw that Adam had a hollow body, he realized that he was a weak creature
87................... ................................ ................................ ................................ ................................
ًّ  طبت،الطيرب
َّ  بأيب: فقال، فلم جيده، ذهب يلتمس منه ما يلتمس من امليت-صىل اهلل عليه وسلم- ملا غسل انليب
89............  وطبت ميتًا،حيا
When he washed the body of the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, he looked
for what is usually found on the dead person’s body (i.e. dirt), but found nothing. Therefore, He
89...................................... .said: May my father be sacrificed for you, you are pure alive and dead
ً
ٌ
91...........................  وأصحابه ثالثمائة وتسعة عِّش رجال، إىل املِّشكني وهم ألف-صىل اهلل عليه وسلم- ملا اكن يوم بدر نظر رسول اهلل
On the day of (the Battle of) Badr, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon
him, looked at the polytheists, who were one thousand (fighters), while his Companions were three
91............... ................................ ................................ ................................ .hundred and nineteen
َّ
ُ  وجاء َر،ٍ ُمراء: فقالوا، فجاء َر ُجل َفتَ َص َّد َق بيشء كثري،كنا ُحنَامل ىلع ُظهورنا
ٌّ  إن اهلل لَ َغ: فقالوا،جل آخر َفتَ َص َّد َق بصاع
ين عن
ملا نزلت آية الصدقة
96.......................................... ................................ } {اذلين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات:صاع هذا! فزنلت
When the verse of charity was revealed, we would carry loads on our backs (in return for money
that we can give for charity). A man came and gave so much in charity, so they said: He is showing
off. Another man came and gave a Saa` (about three kilos) in charity, so they said: Allah is no need
for the Saa` of that one. Then it was revealed: {Those who criticize the contributors among the

554

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
believers concerning [their] charities and [criticize] the ones who find nothing [to spend] except
96............................... ................................ ................................ ................................ their effort.}
ْ
َّ
َْ
ٌ ُْ َ َْ
98................................ ................................ ................................ ري حىت يكون ُمنتَ َه ُاه اجلَنة
ٍ لن يشبع مؤ ِمن من خ
98................... .A believer will not be satisfied with doing good deeds until he ends up in
Paradise
َ َ
َ َ ُ ُ
ُ
َّ
ً
 ولو مت ىلع، وما أخطأك لم يكن يلصيبك، وتعلم أن ما أصابك لم يكن يلخطئك،لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما ق ِبله اهلل منك حىت تؤمن بالقدر

100 .................. ................................ ................................ ................................ غري هذا لكنت من أهل انلار
If you spend the like of Uhud in gold, Allah will not accept it from you until you believe in
predestination, and know that what has befallen you would not have missed you and what has
missed you would not have befallen you. If you die on other than this, you will be among the people
100 .............................. ................................ ................................ ................................ .of Hell-fire
ً
ً
102 ................................... ................................ ................................ عضوا
عضوا
لو دنا مين الختطفته املالئكة
102 .......................................... .If he had come near me, the angels would have torn him to pieces
105 ...............  وأنا العاقب، وأنا احلارش اذلي حيِّش انلاس ىلع قديم، وأنا املايح اذلي يمحو اهلل يب الكفر، وأمحد، أنا حممد:يل مخسة أسماء
I have five names. I am Muhammad. I am Ahmad. I am Al-Maahi (the effacer), by whom Allah
effaces disbelief. I am Al-Haashir (the gatherer), at whose feet people will be gathered. I am Al105 ....................... ................................ ................................ ................................ .‘Aaqib (the last)
 ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يذلن به من قلة،يلأتني ىلع انلاس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من اذلهب فال جيد أحدا يأخذها منه
107 ............................ ................................ ................................ ................................ الرجال وكرثة النساء
A time will come when a man will go about with charity from his gold and not find anyone to
receive it. One man will be seen being followed by forty women dependent upon him on account
107 ............................. ................................ .of the scarcity of men and the high number of women
، عزا يعز اهلل به اإلسالم، بعز عزيز أو بذل ذيلل، وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا ادلين،يلبلغن هذا األمر ما بلغ الليل وانلهار

108 ........................ ................................ ................................ ................................ وذال يذل اهلل به الكفر
Indeed, this religion (Islam) will reach everywhere the night and day can reach. Allah will not leave
a dwelling in a city or a desert except that He will make this religion enter it, honoring the
honorable or humiliating the humiliated; an honor which Allah will bestow on Islam, and a
108 ....................................... ................................ .humiliation which Allah will inflict on disbelief
110 .........................................  وإنه يلعافيهم ويرزقهم، إنهم يلدعون هل ودلا، ليس يشء أصرب ىلع أذى سمعه من اهلل: أو،ليس أحد
None, or nothing, is more patient about the offensive statements he hears than Allah. Verily, they
110 .............................. .ascribe a son to Him, yet He still grants them good health and sustenance
ْ َّ َ َ ُ ْ
ْ
َّ
َ اجل
112 ............. ................................ ................................  وداع بِ َدع َوى اجلاهلية،يوب
 و شق،ليس ِمنا من رضب اخلدود
He is not one of us he who slaps his cheeks, tears open his clothes, and wails in the manner of the
112 .................... ................................ ................................ ................................ .days of ignorance
: أو قال، ومن داع رجال بالكفر، فليس منا ويلتبوأ مقعده من انلار، ومن ادَع ما ليس هل، إال كفر-وهو يعلمه- ليس من رجل ادَع لغري أبيه
115 ......................................... ................................ ................................  إال حار عليه، وليس كذلك،عدو اهلل
A person who attributes his fatherhood to anyone other than his real father, knowing that he is "
not his father, commits an act of disbelief. And he who makes a claim of anything which in fact
does not belong to him, is none of us, and he should make his abode in Hell. And he who labels
anyone as disbeliever or calls him the enemy of Allah while he is in fact not so, his charge will
115 .......................... ................................ ................................ ................................ ".revert to him
ُ
َ
َّ
َ َ
َ  أو،ك َّهن أو تُك رهن هل
سحر أو ُس ِحر هل؛ ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل ىلع حممد صىل اهلل
 أو ت،ليس منا من ت َط َّري أو ت ُط رري هل
ِ

117 ..................................... ................................ ................................ ................................ عليه وسلم
He is not one of us who seeks omens or has omens interpreted for him, or who practices
soothsaying or has it done for him, or who practices sorcery or has it done for him. And whoever
goes to a soothsayer and believes in what he says has disbelieved in what was revealed to
117 ..................... ................................ .Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon him
َّ َ َّ َ
119 ..................... ................................ -وجل
عز- يللة أرسي يب مررت ىلع جربيل يف املأل األىلع اكحللس ابلايل من خشية اهلل
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On the night I was taken up to heaven, I passed by Jibreel (Gabriel) in the Highest Assembly (of
119 ................ .angels) and he was like a worn-out garment for fear of Allah, Exalted and Glorified
ََ
ُ َّ
ُ َّ
َّ  فَ َر ََم بما اكن معه من،آكل َت َم َرايت هذه إنَّها حلياة طويلة
121 ........................................ حىت ق ِتل
 ثم قاتل ُهم،اتلمر
لنئ أنا َح ِييت حىت
ِ
If I lived until I finished eating these dates of mine, it would be a long life indeed.'' So he threw "
121 ..................... ................................ .away the dates he had then foughtَ them until he
was killed
ُ ورسوهل ص ْدقًا ِم ْن قَلْبه َّإال َح َّر َم ُه
ُُ
ُ َما ِم ْن َعبْد ي َ ْش َه ُد أَ ْن ال هلإ َ إال
ُ  وأ َّن ُحمَ َّم ًدا َعبْ ُد،اهلل
َّ اهلل ىلع
124 ........... ................................ ار
انل
ه
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
There is no one who bears witness that there is no god but Allah, and that Muhammad is His slave
124 ......................... .and Messenger, sincerely from his heart, but Allah will forbid him to the Fire
َُ
َ ََ ٌ ْ ُ ُْ َ َ ْ
َ ْ ُ ََ ْ ََُ ُ ْ َ ََ ر
َّ اَع هل َسائ ُر اجل َ َسد
ُ وت َع
126 ......................... بالس َه ِر واحل ُ َّىم
 َمثل اجل َ َس ِد إذا اشتىك ِمنه عضو تد،اط ِف ِه ْم
امح ِهم
ِ مثل المؤ ِم ِنني يف تواد ِهم وتر
ِ
ِ
The believers, in their mutual love, compassion, and sympathy are like a single body; if one of its
126 ......................... .organs suffers, the whole body will respond to it with sleeplessness and fever
ُّ
َّ
ُ َّ َ
َ  أو،َم ْن أَ ْن َظ َر ُم ْعرسا
128 ........................ ................................  أظله اهلل يوم القيامة حتت ِظل َعرشه يوم ال ِظل إال ِظله،وضع هل
ِ
Whoever gives respite to an insolvent person or remits part of his debt, Allah will shade him on
128 .the Day of Judgment in the shade of His throne on a day when there will be no shade but His
ََْ َ َ ْ َََ َ ََْ ر
َّ
130 .............. ................................ ................................ ................................ الح فلي َس ِمنا
من محل علينا الس
130 ............................... ................................ .Whoever carries weapons against us is not one of us
َّ َ َ َ َ َ ْ َ
ََ ُُ َ
ُ ُ َ ُُ َ َ َ
ُ ْ َ َُُْ َ ََََ ُ
132 ......................... ................................ هلل
ِ  َو ِحسابه ىلع ا، َودمه، ح ُرم ماهل،هلل
ِ ون ا
ِ  وكفر بِما يعبد من د، ال إِهل إِال اهلل:من قال
Whoever says, 'there is none worthy of worship excpet Allah' and disbelieves in everything
worshipped besides Allah, his property and blood becomes inviolable, and his reckoning will be
132 ................................ ................................ ................................ ................................ .with Allah
134 .........  وال هلإ غريك، وال طري إال طريك، امهلل ال خري إال خريك: أن تقول: فما كفارة ذلك؟ قال: قالوا،َمن ردته الطرية عن حاجته فقد أرشك
Whoever is prevented from doing something because of his belief in bad omens has thus
committed Shirk (polytheism). They said: What is the expiation of that? He said: It is to say:
Allahumma la khayra illa khayruk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghayruk (O Allah, there is no
134 ................. .good except Your good, nor omen except Your omen, and there is no god but You)
ً
َ
ُ عمال ليس عليه
136 ........................................ ................................ ................................ أمرنا فهو َرد
َمن َع ِمل
Whoever does something that is not in accordance with this matter of ours (meaning Islam) shall
136 ........................ ................................ ................................ ................................ .have it rejected
َْ ر
138 .................. ................................ ................................ ................................ ُم ُروا أبا بكر فليُ َصل بانلاس
138 ............ ................................ ................................ .Order Abu Bakr to lead the people in prayer
140 .............. ................................ ................................ ما السماوات السبع يف الكريس إال كدراهم سبعة ألقيت يف ترس
The seven heavens, in comparison to the Kursi, are only like seven dirhams (small coins) thrown
140 ............................. ................................ ................................ ................................ .into a shield
141 ............................. ................................ ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم
The seven heavens and the seven earths in the palm of (Allah) the Most Merciful are no more than
141 ................. ................................ ................................ .a mustard seed in the hand of one of you
142 ................................ ................................ ما الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فالة من األرض
The Kursi (footstool) in comparison to the Throne is only like an iron ring thrown in a desert on
142 ....................................... ................................ ................................ ................................ .earth
َُ ُُ
َ َْ َُ
ْ َ
143 ..................................... ................................ ................................ ما أظن فالنا وفالنا يع ِرفان من ِديِننَا شيئَا
143 ....................... .I do not think that so-and-so and so-and-so know anything about our religion
 فهيجتهما، ولكن أبكي أن الويح قد انقطع من السماء،-صىل اهلل عليه وسلم-  خري لرسول اهلل-تعاىل- ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهلل

145 ................ ................................ ................................ ................................  فجعال يبكيان معها،ىلع ابلاكء
I am not weeping because I do not know that what Allah holds is better for the Messenger of "
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, but I weep because the revelation from the
145 ...... .sky has stopped." Her words moved them to tears and they began to weep along with her
ٌ
ً
ً طعاما قط
147 ....................  اكن يأكل من عمل يده-صىل اهلل عليه وسلم-  وإن نيب اهلل داود،خريا من أن يأكل من عمل يده
ما أكل أحد
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No one has ever eaten food better than that which his hands have earned. Indeed, the Prophet of
147 .... .Allah Dawood (David), peace be upon him, used to eat from the earnings of his own hands
149 .....................................  وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مين،ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين أصَل وأنام وأصوم وأفطر
What is the matter with those people who said such-and-such? Indeed, I pray and I sleep too, I
fast sometimes and do not fast other times, and I marry women. Whoever turns away from my
149 ................................. ................................ ................................ .Sunnah does not belong to me
ً
ً
ً
ً شاة وال
152 ................ ................................  وال أوىص بيشء،بعريا
درهما وال
دينارا وال
-صىل اهلل عليه وسلم- ما ترك رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, left no dinaar, dirham,
152 ................................ ................................ .sheep, or camels, and he did not bequeath anything
154 ..........................  كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، إال تبشبش اهلل هل،ما توطن رجل مسلم املساجد للصالة واذلكر
No Muslim regularly attends mosques to perform prayer and remember Allah, but Allah is
154 .......... .delighted for him, just as the family of one who was away, is delighted upon his return
َ ما ُخ ر
156 .................................... ................................ ................................ ري عمار بني أمرين إال اختار أرشدهما
Never was `Ammaar given a choice between two matters except that he chose the one that is more
156 ......................... ................................ ................................ ................................ .rightly-guided
ُ ما َرم ْد ُت وال ُصد
157 ......................  وتفل يف عيين يوم خيرب حني أعطاين الراية، وجيه-صىل اهلل عليه وسلم- عت منذ مسح رسول اهلل
ِ
ِ
I never had sore eyes nor a headache since the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, wiped my face and spat in my eyes on the Day of Khaybar when he gave me the
157 .................................. ................................ ................................ ................................ .standard
159 ................ ................................  ارم فداك أيب وأيم: سمعته يقول، يفدي رجال بعد سعد-صىل اهلل عليه وسلم- ما رأيت انليب
I never saw the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, ask that his parents be
sacrificed for anyone after Sa`d. I heard him say: "Shoot your arrow, may my mother and father
159 ............... ................................ ................................ ................................ ".be sacrificed for you
161 .......................... ................................ ................................ ................................ ما رفعك يا أبا حذيم؟
161 ..................... ................................ ................................ ?What made you come, Abu Hidhyam
164 ...  ولكن اكن يكرث ذكرها، وما رأيتها قط،-ريض اهلل عنها-  ما غرت ىلع خدجية-صىل اهلل عليه وسلم- ما غرت ىلع أحد من نساء انليب
I never felt jealous of any of the wives of the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, more than I felt jealous of Khadeejah, may Allah be pleased with her. I never saw her, but he
164 ......................................... ................................ ................................ .used to mention her a lot
: فيقول، إذا ذبح الشاة-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن رسول اهلل: قالت، وإين لم أدركها، إال ىلع خدجية،-صىل اهلل عليه وسلم- ما غرت ىلع نساء انليب

166 .................. ................................ ................................ ................................ أرسلوا بها إىل أصدقاء خدجية
I never felt jealous of any of the wives of the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, except for Khadeejah although I did not (have the privilege to) see her. She further added that
whenever Allah's Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him, slaughters a sheep, he
166 .......................... ................................ ".says: "Send some of it to the companions of Khadeejah
168 .............. ................................ ................................  ويهلكون عند متشابهه،ما فرق هؤالء؟ جيدون رقة عند حمكمه
What is the reason for those people's fear? They willingly accept what is precise thereof, and react
168 ............................. ................................ .ruinously when it comes to what is broadly indicative
َّ
ُ َْ
َ
َ أحد إال وقد ُكت
ْ ُ ْ
َّ ب َم ْق َع ُده من
170 ........... ................................ ................................ ومق َعده من اجلنة
انلار
ٍ ما ِمنكم من
ِ
170 ........................ .There is ُ none among you except that his seat in Paradise or in Hell is decreed
ْ
َ
َ
َّ
ْ َ
ر
َّ
َّ
ْ ح
َ حقها إال إذا اكن يوم القيامة ُص رف
َِح
 فيُكوى بها َجنبُه،يم عليها يف نار جهنم
 فأ،ت هل َصفائِ ُح من نار
ما ِمن صاحب ذهب وال فِضة ال يُ َؤدي منها
َ
ُ
172 .................................. ................................ ................................ ................................ وظهره
وجبينُه
Any owner of gold or silver who does not pay what is due on them (i.e. the Zakah), on the Day of
Resurrection, plates of fire will be heated for him in the fire of Hell and with them his flank,
172............................ ................................ ................................ .forehead, and back will be seared
 ثم إنها ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما،ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبَل إال اكن هل من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
178 ............. ................................ ................................ ................................  ويفعلون ما ال يؤمرون،ال يفعلون
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No Prophet had been sent before me by Allah to his people but he had, among his people, disciples
and companions, who followed his ways and obeyed his command. Then, there came after them
successors who claimed what they did not practice and practiced what they were not commanded
178 ........................................ ................................ ................................ ................................ .to do
180 ..................... ................................ ما يزال ابلالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وودله وماهل حىت يلىق اهلل تعاىل وما عليه خطيئة
The believer (man or woman) will continue to be tested with regard to his own self, children, and
180 ................................ .property until meeting Allah the Almighty without any sins in his record
182 ........... ................................ ................................ ................................ ما يمنعك أن تزورنا أكرث مما تزورنا؟
182 ....................................... ................................ ?What makes you not visit us more than you do
 فاكن يميش: وأما اآلخر، فاكن ال يسترت من ابلول: وما يعذبان يف كبري؛ أما أحدهما، إنهما يلعذبان: فقال، بقربين-صىل اهلل عليه وسلم- مر انليب

184 ........................................ ................................ ................................ ................................ بانلميمة
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, passed by two graves and said: "They
are being tormented, but they are not tormented for anything major. One of them would not avoid
184 ....................................... ".urine, and the other used to walk about spreading malicious gossip
186 ..................  فعاش مائة وعِّشين سنة وليس يف رأسه إال شعريات بيض، يده ىلع وجيه وداع يل-صىل اهلل عليه وسلم- مسح رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, wiped my face with his
hand and supplicated for me. He lived for one hundred and twenty years and only had a few little
186 .............. ................................ ................................ ................................ .grey hairs on his head
ْ ُْ
ً َّ َ
ٌ
َّ
ً أربعني
َ
188 ........... ................................ ................................ يوما
 فصدقه لم تقبَل هل صالة،عرافا فسأهل عن يشء
من أىت
Whoever goes to a soothsayer and asks him about something then believes him, his prayers will
188 .................................. ................................ ................................ .not be accepted for forty days
190 ............ ................................ ................................ . ومن أبغضهما فقد أبغضين،من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين
Anyone who loves Al-Hasan and Al-Husayn has indeed loved me, and anyone who hates them has
190 ...................... ................................ ................................ ................................ .indeed hated me
191 ........................................ ................................  من قال ال هلإ إال اهلل خالصا من قلبه:من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال
Who will be the happiest of people to receive your intercession? He said: The one who says 'there
191 ............. ................................ .is no deity worthy of worship but Allah' sincerely from his heart
َ َ
ُ َُ
ْ
ُ ُ َ َ َّ َ ُ
193 ............ ................................ وشك اهلل هل بِرزق اعجل أو آجل
ِ  في، ومن أن َزهلا باهلل،من أصابته فاقة فأنزهلا بانلاس لم تسد فاقته
He who is inflicted with poverty and seeks relief from people, he will not be relieved; whereas he
193 ................. who seeks relief from Allah, he will be given sustenance from Allah sooner or later
195 ..................................  فإن جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر، فليطعه إن استطاع، وثمرة قلبه،من بايع إماما فأعطاه صفقة يده
Anyone pledges allegiance to an Imam (Muslim ruler), giving him the grasp of his hand and
sincerity of his heart, he should obey him to the best of his capacity. If another man comes forward
195 ...................... ................................ .disputing his authority, then you should behead the latter
َّ َ من ت
198 ....................... ................................ ................................ ................................  فهو منهم,شبه بقوم
198 ................ ................................ ................................ .Whoever imitates a people is one of them
199 ............... ................................ ................................  ومن تعلق ودعة فال ودع اهلل هل،من تعلق تميمة فال أتم اهلل هل
Whoever hangs an amulet, may Allah not fulfill his wishes, and whoever hangs a seashell, may
199 .................................... ................................ ................................ .Allah not grant him serenity
201 ........................ ................................ ................................ ................................ من تعلق شيئا ُولك إيله
201 ............ ................................ .Whoever is attached to something will be entrusted to that thing
202 ......................................... ................................ ................................ من حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك
202 ........... .Whoever swears by other than Allah has disbelieved or associated partners with Allah
ْ
َّ
ُ َ ُ
َ َّ َ
204 .................................... ................................ ................................ ئ أو َم ْملوكه فليس ِمنا
ٍ من خبب زوجة ام ِر
204 .. .Whoever incites a woman against her husband or a slave against his master is not one of us
 اكن عليه من اإلثم مثل آثام من، ومن داع إىل ضاللة، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، اكن هل من األجر مثل أجور من تبعه،من داع إىل هدى
205 ........... ................................ ................................ ................................  ال ينقص ذلك من آثامهم شيئًا،تبعه
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Whoever calls to guidance shall receive a reward similar to these obtained by those who follow him
without that diminishing anything from their rewards. And whoever calls to misguidance shall
incur a sin similar to these incurred by those who follow him without that diminishing anything
205 ......................... ................................ ................................ ................................ .from their sins
 ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة اكن عليه، من غري أن ينقص من أجورهم يشء، وأجر من عمل بها بعده،من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها
207 ...................................... ................................  من غري أن ينقص من أوزارهم يشء، ووزر من عمل بها من بعده،وزرها
Anyone who sets a good example in Islam will have its reward and the reward of those who act on
it after him, without anything diminished from their rewards. Anyone who sets a bad example in
Islam will incur its sin and the sin of those who act on it after him, without anything diminished
207 ......................... ................................ ................................ ................................ .from their sins
ُ  وأن عيىس عبد اهلل ورسوهل وَّكمته ألقاها إىل مريم،من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهل
 واجلنة حق،ور ُو ٌح منه
211 ............................. ................................ ................................  أدخله اهلل اجلنة ىلع ما اكن من العمل،وانلار حق
Whoever bears witness that there is no god but Allah, alone with no partner, and that Muhammad
is His slave and Messenger, that ‘Isa (Jesus) is the slave and Messenger of Allah, and His word
which He communicated to Maryam, and a spirit from Him; and that Paradise is true and Hell is
211 . .true, Allah will certainly admit him into Paradise, regardless of the deeds which he has done
َّ
َّ شاق مسلما
َّ ضار مسلما
َّ من
213 .................... ................................ ................................ شق اهلل عليه
 ومن,ضاره اهلل
Anyone causes harm to a Muslim will be harmed by Allah, and anyone causes hardship to a Muslim
213 .............................. ................................ ................................ .will be caused hardship by Allah
 حلت هل، وابعثه مقاما حممودا اذلي وعدته، آت حممدا الوسيلة والفضيلة، والصالة القائمة، امهلل رب هذه ادلعوة اتلامة:من قال حني يسمع انلداء
215 ............................ ................................ ................................ ................................ شفاعيت يوم القيامة
Whoever says on hearing the call to prayer: 'O Allah, Lord of this perfect call and the prayer that
is to be offered, grant Muhammad the Waseelah (the highest position of Paradise) and the
Fadeelah (the degree of superiority), and resurrect him to the praiseworthy station that You have
215 ............ .promised him,' He will definitely be granted my intercession on the Day of Judgment
219 ..................................... ................................ ................................ من قطع تميمة من إنسان اكن كعدل رقبة
219 ................................ .Whoever cuts an amulet off a person, it is as though he has freed a slave
 فما اكن وراء ذلك، والضيافة ثالثة أيام، يومه ويللته: قال، وما جائزته؟ يا رسول اهلل:من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته ق الوا

220 ................................ ................................ ................................ ................................ فهو صدقة عليه

Whoever believes in Allah and the Last Day, let him honor his guest with his due reward." They "
said: "O Messenger of Allah, what is his due reward?" He said: "A day and a night (of excellent
accommodation), and hospitality is for three days, and whatever is beyond that is charity offered
220 .................................... ................................ ................................ ................................ ".to him
223 ..........  داعه اهلل سبحانه وتعاىل ىلع رؤوس اخلالئق يوم القيامة حىت ُيريه من احلور العني ما شاء، وهو قادر ىلع أن ينفذه،من كظم غيظا
Whoever suppresses his rage while being able to vent it, Allah, may He be Glorified and Exalted,
will call him before the entire creation on the Day of Judgement so that he can choose whomever
223 ................................ ................................ ................................ .of the houris he wishes to have
225 .................................. ................................  ومن لقيه يِّشك به شيئًا دخل انلار،من ليق اهلل ال يِّشك به شيئًا دخل اجلنة
Whoever meets Allah without associating partners with Him will enter Paradise, and whoever
225 ............... ................................ .meets Him while associating partners with Him will enter Hell
ْ
227 ................. ................................ ................................ ................................ من يُ ِر ِد اهلل به خريا يُ ِصب ِمنه
227 .......................................... .If Allah wills good for someone, He makes him suffer an affliction
 وعدتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، ومنعت مرص إردبها ودينارها، ومنعت الشأم مديها ودينارها،منعت العراق درهمها وقفزيها

229 ................................ ................................ ................................ ................................ من حيث بدأتم
Iraq will withhold its dirham and qafeez (measurement), Ash-Sham (The Levant ) will withhold
its mudd (measurement) and dinar, and Egypt will withhold its irdabb (measurement) and dinar,
and you will return to where you started from; you will return to where you started from; you will
229 ............................. ................................ ................................ .return to where you started from
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ْ
ُ َ
ُ ُ َْ
ُ ُ َْ
ُ ُ َْ
ْ
َ ْ
ْ
ْ َ
ُ انل
َّ منهم َم ْن تَأ ُخ ُذ ُه
231 ....................  ومنهم َم ْن تأخذ ُه إىل ت ْرق َوتِ ِه، و ِمن ُهم َم ْن تأخذ ُه إىل ُحج َزتِ ِه، ومنهم َم ْن تأخذ ُه إىل ُركبَتيْ ِه،ار إىل كعبَيْ ِه
Among them are those whom the fire will reach up to their ankles, others up to their knees, others
231 .............................. ................................ .up to their waists, and others up to their collarbones
232 ............. ................................  ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، فصليت معه،نزل جربيل فأمين
Jibreel came down and led me in prayer, and I prayed with him, then I prayed with him, then I
232 ........... ................................ .prayed with him, then I prayed with him, then I prayed with him
234 ...............  ويكرس السن، وإنه يفقأ العني، وال ينكأ العدو، إنه ال يقتل الصيد: وقال، عن اخلذف-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade throwing stones
and said: “It does not kill the quarry (animal) or harm the enemy, instead it can gouge out an eye
234 ...................... ................................ ................................ ................................ ”.or break a tooth
ً
236 ..........................  ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة، وشهده سبعون ألفا من املالئكة، وفتحت هل أبواب السماء،هذا اذلي حترك هل العرش
This is the one at whose death the Throne shook; the gates of heaven were opened for him; and
236 ......... .seventy thousand angles attended his funeral. He was squeezed once then was
ُ َ ْ َ released
ُ ْ
َّ
238 ................ ................................ ................................ ................................ ربيل يقرأ عليك السالم
ِ هذا ِج
238 ............................ ................................ .This is Jibreel (Gabriel), giving you greetings of peace
240 ..........  ليس يف سحابة؟، فهل تضارون يف رؤية القمر يللة ابلدر: قال. ال: ليست يف سحابة؟ قالوا،هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية
Do you find any difficulty in seeing the sun at noon when there are no clouds?" They said: "No." "
He again said: "Do you find any difficulty in seeing the moon during the fourteenth night when
240 ................ ................................ ................................ ................................ "?there are no clouds
244 ................... ................................ ................................ ................................ -قاهلا ثالثا- هلك املتنطعون
244 .......................................... ................................ .Ruined are the extremists!" He said it thrice"
َ َّ
ً
، أشيق أم سعيد، أذكر أم أنَث، أي رب: قال، فإذا أراد اهلل أن يقيض خلقها، أي رب مضغة، أي رب علقة، أي رب نطفة: فيقول،َوَّك اهلل بالرحم ملاك

245 ............................. ................................ ................................ فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب كذلك يف بطن أمه
Allah has appointed an angel in charge of the womb, and the angel says: O Lord, (it is) a sperm
drop! O Lord, (it is now ) a clot! O Lord, (it is now) a piece of flesh. Then, when Allah wills to
complete its creation, the angel asks: O Lord, (will it be) a male or female? Wretched (an evil doer)
or blessed (doer of good)? How much will his provisions be? How long will he live? All that is
245 ................................ ................................ .written
while the
fetus is still in his mother's womb
ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ
ٌَ ْ ُ ٌ َْ
َْ
َْ َ ْ ُ ُ َ َْ ُ َْ ر
َُ
َ
 وما أنتم يف أهل الِّشك إال اكلشعرة، إين ألرجو أن تكونوا نِصف أه ِل اجلن ِة وذلِك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مس ِلمة،ِواذلي نف ُس حم َّم ٍد بِيَ ِده

247 ................... ................................ ................................ ................................ ابليضاء يف جدل اثلور األسود
By the One in Whose Hand Muhammad's soul is, I hope that you would be one-half of the
inhabitants of Paradise; for none shall enter Paradise except a Muslim soul, and you, compared to
247 ................................... .the
polytheists, are no more than a white hair on the skin of a black ox
َّ
ُ
ٌ
َّ ُ ُ
ُ يموت ولم يؤمن باذلي أُ ْرس
ُ
ٌّ
ٌّ
249 .  إال اكن ِمن أصحاب انلار،لت به
 ثم،نرصاين
 وال،يهودي
يسمع يب أحد من هذه األمة
 ال،بيده
ِ واذلي نفس حممد
ِ
By the One in Whose Hand Muhammad's soul is, there is nobody of this Ummah (community),
whether they be Jewish or Christian, who hears of me and then dies without believing in what I
249 ............ ................................ .was sent with except that he will be among the people of Hellfire
 ما به، وليس به ادلين، يا يلتين كنت ماكن صاحب هذا القرب: فيتمرغ عليه ويقول،واذلي نفيس بيده ال تذهب ادلنيا حىت يمر الرجل ىلع القرب
251 ....................................... ................................ ................................ ................................ إال ابلالء
By the One in whose Hand my soul is, this world will not come to an end until a man passes by a
grave, rolls over it and says: I wish I were in the place of the dweller of this grave, not due to
251 ....................................... ................................ .religious reasons but due to (worldly) affliction
253 ..............................  وال يدري املقتول ىلع أي يشء قتل،واذلي نفيس بيده يلأتني ىلع انلاس زمان ال يدري القاتل يف أي يشء قتل
By Him in Whose Hand is my soul, a time would come upon the people when the killer would not
253 ..................................... .know why he killed and the victim would not know why he was killed
254 ................ ................................ ................................ ................................ وصف بعض نعيم القرب وعذابه
254 .......................... ................................ .Describing part of the bliss of the grave and its torment
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256 ............  وال عذاب مع لك ألف سبعون ألفا وثالث حثيات من حثيات ريب،وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا بغري حساب
My Lord has promised me that seventy thousand of my Ummah will enter Paradise without being
brought to account or punished. With every thousand there will be (another) seventy thousand,
256 ................................ ................................ ................................ .and three handfuls
ُ of my Lordَ
257 ................................ ................................ ................................  قد أوذي بأكرث من هذا فصرب،يرحم اهلل موىس
.May Allah have mercy upon Musa (Moses); he was more hurt than this, but he remained patient
257 ................. ................................ ................................ ................................
................................
َ ُ َ ُْ
َ ْ َ
ٌ ْ
َ
ْ
َ
َّ
ُ َي
َ
َ
260 ....................................... ................................ آخ ِر ِهم
غزو َجيش الكعبَة فإذا اكنوا بِبيداء من
ِ
ِ األرض ُيسف بأول ِ ِهم و
An army will invade the Ka`bah and when it reaches a desert, all of them will be swallowed up by
260 .................................. ................................ ................................
................................ .the earth
ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َُّ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ر
َُُ
َْ
ْ
َ
262 ..................................... ................................ اف أذني ِه
ِ يقوم انلاس لِرب العال ِمني حىت ي ِغيب أحدهم يف رش ِح ِه إىل أنص
People will rise from their graves and stand before the Lord of the Worlds. Some of them will get
262 ................ ................................ .submerged in their perspiration up to the middle of their ears
َ َ
َ
َ ُّ ُ ُ ُ
263 ............... ................................ ................................ ................................ يبْ َعث لك عبْ ٍد َىلع َما َمات َعليْ ِه
263 ..................... ................................ .Every slave will be resurrected in the same state he died in
ً ُ ً
ً َ
ُ انل
ُ َ ُْحي
َّ ِّش
264 ...................................... ................................ ................................ اس يَ ْو َم القيام ِة ُحفاة ُع َراة غ ْرال
264 ..... .People will be gathered on the Day of Resurrection barefooted, naked, and uncircumcised
َ ْ
َ املؤمن
ُ
 فيُ ر،يوم القيامة من ربه حىت يضع َكنَ َف ُه عليه
266 ......................................... ................................ قر ُره بذنوبِه
يُدىن
On the Day of Judgment, the believer will be brought near his Lord until He places His screen over
266 ................ ................................ ................................ .him. Allah will make him confess his sins
268 ........................................ ................................  ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم ىلع اهلل الفرية،يا أبا اعئشة
O Abu ‘A’ishah! There are three things, whoever speaks of one of them has fabricated a tremendous
268 ....................... ................................ ................................ ................................ .lie against
Allah
ُ
ُ  ال هلإ َ َّإال: أَ َقتَلْتَ ُه َب ْع َد َما قَ َال،أسامة
271 ..................................... ................................ ................................ اهلل؟
يا
271 .............. ?"O Usaamah! You killed him after he had said "none is worthy of worship but Allah
َ
َ  وإن ْابنَك،يا أم حارثة إنها جنَان يف اجلنة
274 ............. ................................ ................................ أصاب ال ِفرد ْوس األىلع
ِ
O mother of Haarithah, there are many ranks in the gardens of Paradise, and your son has "
274 ................................. ................................ ".attained Al-Firdaws (the highest level in Paradise)
276 ..... . {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني} وإن هذا من اجلاهلني:-صىل اهلل عليه وسلم-  إن اهلل تعاىل قال نلبيه،يا أمري املؤمنني
O commander of the Believers! Allah said to His Prophet: {Show forgiveness, enjoin what is good,
.and turn away from the ignorants} [Surat-ul-A‘raf: 199]. Indeed, this one is from the ignorants
276 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
279 ...........................  والرجل اذلي لم يقرأ كتابًا قط، واجلارية، والغالم، والشيخ الكبري، منهم العجوز:يا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني
O Jibreel (Gabriel), I have been sent to an illiterate nation among whom there are the elderly
279 .woman, the old man, the young boy, the young girl, and the man who have never read a book
281 ..............................  فإن استطعت أن تكون عبد اهلل املقتول ال القاتل فافعل،يا خادل إنها ستكون بعدي أحداث وفنت واختالف
O Khaalid, after me, events, trials, and divergence will occur. So if you can be the servant of Allah
281 ..................................... ................................ .who is killed, and not the one killing, then do so
َ
ْ
َّ  هل نرى،رسول اهلل
ُّ  هل تُ َض:ربنا يوم القيامة؟ قال
283 .......................................... ارون يف رؤية الشمس والقمر إذا اكنت َصح ًوا؟
يا
The Hadith of Abu Sa‘eed depicts some of the scenes of the Day of Judgment, when the believers
see Allah, Blessed and Exalted; the "Siraat" (bridge over Hell), taking anyone in whose heart there
283 ................ ................................ .is an atom weight of faith out of the Fire; and the intercession
ُ ُ
َّ
ُ ُ
292 ..........  عليه-تعاىل-  لقد سألت عن عظيم وإنه ليَسري ىلع من يَرسه اهلل: قال،ويبَا ِعدين عن انلار
دخل ِين اجلنة
ِ يا رسول اهلل أخربين بعمل ي
O Messenger of Allah, inform me of an act which will cause me to enter Paradise and keep me far
from Hell. The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, said: You have asked about
292 .................... .a matter of great importance, but it is easy for whomever Allah makes it easy for
295 .........  فإن حممدا بريء منه، أو استنىج برجيع دابة أو عظم، أو تقدل وترا، لعل احلياة ستطول بك فأخرب انلاس أن من عقد حليته،يا رويفع
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O Ruwayfi`! You may live a long life after me; so, inform people that anyone who ties his beard,
wears a string around his neck, or cleanse himself with animal dung or with bone, indeed
295 ................... ................................ ................................ Muhammad has nothing to do with him
ٌّ
ََ
ُ حر
َ
َّ الظلم ىلع نفيس وجعلتُه بينكم
َّ  إين،يا عبادي
297 .......  لككم ضال إال من هديتُه فاستهدوين أهدكم، يا عبادي،حمر ًما فال تظاملوا
مت
O My slaves, I have made oppression forbidden for Myself, and I have made it forbidden amongst
you, so do not oppress one another. O My slaves, all of you are misguided except those whom I
297 ............................... .guide (to the right path), so seek guidance from Me and I shall guide you
ْ َ ُ َّ
َّ ُ َ ْ
300 .................... ني أو اثلالثة
ِ  فليضم أحدكم إيله الرجل، وال عشرية، إن من إخوانكم قوما ليس هلم مال،يا معِّش املهاجرين واألنصار
O group of Muhaajiroon and Ansaar! There are among you such people who have no property and
300 ................................. no kinsfolk. So let each one of you take along with him two or three men
302 .....................  مالت بهن ال هلإ إال اهلل، وال هلإ إال اهلل يف كفة،يا موىس لو أن السموات السبع واعمرهن غريي واألرضني السبع يف كفة
O Musa, if the seven heavens and their inhabitants – other than Me – and the seven earths were
placed on one side of the scale and "Laa ilaaha illa Allah" (There is no god but Allah) was placed
302 ............................ ."on the other side, the scale would tip to the side with "Laa ilaaha illa Allah
304 ........................ ................................ ................................  ال يغشاها إال العوايف،يرتكون املدينة ىلع خري ما اكنت
People will desert Madinah, in spite of its being in its best condition, and it will only be inhabited
304 .......................................... ................................ ................................ .by wild beasts and birds
ً
306 ...................... ................................  ويبىق حثالة كحثالة الشعري أو اتلمر ال يبايلهم اهلل بالة،يذهب الصاحلون األول فاألول
Righteous people will go (die) one after another. Meanwhile, the dregs of people, like barley or
306 .................... ................................ .date waste, will remain. Allah will not raise them in esteem
َ
ُ
ُ
ْ َ َ
ُ
ُ يقتل
ُ  ثم،يقاتل هذا يف سبيل اهلل فيُ ْقتَ ُل
ُ يتوب
ُ يضحك
َ
القاتل فيُ ْس ِل ُم فيُ ْستش َه ُد
اهلل ىلع
،يدخالن اجلنة
اآلخر
أحدهما
اهلل سبحانه وتعاىل إىل رجلني
ِ
ِ
307 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Allah, the Glorified and Exalted, laughs at two men, one of them kills the other, yet both enter
Paradise. This one fights in the cause of Allah and he gets killed. Then Allah accepts the repentance
307 ...................... ................................ .of the killer, so he becomes a Muslim and dies as a martyr
 ثم يأخذهن، أنا امللك أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ ثم يطوي األرضني السبع: ثم يقول، ثم يأخذهن بيده ايلمىن،يطوي اهلل السماوات يوم القيامة
309 ...................... ................................ ................................  أين اجلبارون؟ أين املتكربون، أنا امللك: ثم يقول،بشماهل
Allah will fold the heavens on the Day of Judgment and then take them in His right hand and say:
I am the King. Where are the mighty ones? Where are the arrogant ones? Then, He will fold the
seven earths and take them in His left (hand) and say: I am the King. Where are the mighty ones?
309 .................................. ................................ ................................ ?Where are the arrogant ones
 وإن تركها من أجَل فاكتبوها هل حسنة، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فال تكتبوها عليه حىت يعملها، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة:يقول اهلل
311 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Allah says: If My slave intends to do an evil deed, do not write it down until he does it. If he does
311 ... .it, then write it as it is. If he does not do it for My Sake, then write it as a good deed for him
313 .................. ................................ ................................  باهلل ثم بك: وجيوز أن يقول، أعوذ باهلل وبك:يكره أن يقول
He disliked saying: I seek refuge with Allah and with you. However, it is allowed to say: I seek
313 ....................... ................................ ................................ .refuge with Allah, and then with you
 فيعود ظهره طبقا واحدا، فيذهب ليسجد، فيبىق لك من اكن يسجد يف ادلنيا رياء وسمعة، فيسجد هل لك مؤمن ومؤمنة،يكشف ربنا عن ساقه
315 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Our Lord will reveal His Shin, and then all believers, men and women, will prostrate themselves
before Him, but there will remain those who used to prostrate in the worldly life for showing off
and gaining good reputation. Such people will try to prostrate (in that situation) but their backs
315 ................................ ................................ .will be as stiff as if it is one bone (a single vertebra)
317 ............... ................................ ................................ يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان حيثو املال وال يعده
From among your caliphs there will be a caliph, at the end of time, who will distribute money
317 .................. ................................ ................................ ................................ .without counting it
ً
318 ..................... ................................ ................................  ال يعده عددا،يكون يف آخر أميت خليفة حييث املال حثيًا
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There would be a caliph in the last (period) of my Ummah who would freely give handfuls of wealth
318 .............................. ................................ ................................ to the people without counting it
320 ......  فيظل أثرها مثل أثر املجل، ثم ينام انلومة فتقبض األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكت،ينام الرجل انلومة فتقبض األمانة من قلبه
Man will go to sleep and honesty will be taken out of his heart and only a trace of it will remain,
like the trace of a dark spot. And man will go to sleep again and the honesty will decrease further
320 ......................................... ................................ .still, so its trace will resemble that of a blister
 من يستغفرين، فأستجيب هل من يسألين فأعطيه، من يدعوين:يزنل ربنا تبارك وتعاىل لك يللة إىل السماء ادلنيا حني يبىق ثلث الليل اآلخر يقول

323 ........................................ ................................ ................................ ................................ فأغفر هل
Our Lord, Glorified and Exalted, descends every night to the lowest heaven in the last third of the
night and says: Who supplicates Me so that I may answer him? Who asks Me so that I may give
323 .................. ................................ ?him? Who asks Me for forgiveness so that I may forgive him
 ثم ناج وحمتبس به فمنكوس فيها، وجمدوح به، فناج مسلم، ثم يستجزي انلاس، عليه حسك كحسك السعدان،يوضع الرصاط بني ظهري جهنم
325 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
The Siraat (bridge over Hell) will be placed over the center of Hell, covered with thorns similar to
the thorns of the Sa`daan (a thorny plant). Then, people will pass over it; some will be safe without
325 .any harm, some will be safe after receiving some scratches, and some will fall down into Hell
329 ............................. ................................ ................................ ................................ أحاديث الفقه وأصوهل
َ
َ َّ
ْ َّ َ َ َ َ ْ َ
َ  َف َق ْد أَ ْو َج،امرئ ُم ْسلم بيَمينه
َ َّهل انل
ُ َ اهلل
ُ ب
331 ................................ ................................  َو َح َّر َم َعليْ ِه اجلَنة،ار
ِِ ِ ِ ٍِ
ٍ ِ «م ِن اقتطع حق
Whoever seizes the right of a Muslim by taking a false oath, Allah will condemn him to Hell and
331 ..................................... ................................ ................................ .will forbid Paradise for him
ْ ُ
َ َُ
َ َ
َ اق نَاقَة
332 ........... ................................ ................................ وجبَت هل اجلنة
 من قاتل يف سبيل اهلل فو،اغ ُزوا يف سبيل اهلل
ٍ
Fight in the Cause of Allah, for he who fights in the Cause of Allah for a period of time equal to that
332 ............................... .between two milkings of a she-camel, will be surely admitted to Paradise
335 .................. ................................  أو يف ظلهم، اذلي يتخىل يف طريق انلاس: وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال:اتقوا اللعانني قالوا
Beware of the two things that provoke cursing. They said: “O Messenger of Allah! What are those
two things which provoke cursing?” He said: “The one who relieves himself on people’s roads or
335 ......................... ................................ ................................ ................................ ”.in their shade
337 .................... ................................  وأتوين بأنبجانية أيب جهم؛ فإنها أهلتين آنفا عن صاليت،اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم
Take this garment of mine to Abu Jahm and bring me his plain garment, because this one has
337 ................................. ................................ ................................ .distracted me from my prayer
 فإذا حِضت الصالة فليؤذن لكم، وصلوا كذا يف حني كذا، وصلوا صالة كذا يف حني كذا، وعلموهم ومروهم، فأقيموا فيهم،ارجعوا إىل أهليكم
339 .................... ................................ ................................ ................................ أحدكم ويلؤمكم أكربكم
Go back to your families and stay with them. Teach them (religion) and command them (to adhere
to it), perform so-and-so prayer at so-and-so time, and when prayer becomes due, let one of you
339 ................ ................................ call the Adhan and let the oldest among you lead you in prayer
ْ
َ
َ
ْ
ُ استَأ ْ َذ َن الْ َع َّب
342 ......................  من أجل ِسقايَ ِته فأذن هل، أن يبيت بمكة يلايل ِمىن:-صىل اهلل عليه وسلم- اس بن عبْ ِد ال ُم َّط ِلب رسول اهلل
Al-`Abbaas ibn `Abdul-Muttalib sought permission from the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, to spend the nights of Mina in Makkah to provide (the pilgrims
342 .......................... ................................ ................................
.with) water, and he permitted him
ُ ُ َ َ َ َُ َْ ْ َ ََْ ْ ََ َ َ ََ ُ ُُ ر
َ َُ ََ َُ ُ ْ ُ ْ َ َ َْ ْ
ْ َ
َْ
344 ...........  فاق ِض ِه عنها:-صىل اهلل عليه وسلم- قال رسول اهلل، توفيت قبل أن تق ِضيه،ذر اكن ىلع أم ِه
ٍ استفىت سعد بن عبادة رسول اهلل ِيف ن
Sa`d ibn `Ubaadah sought a ruling from the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, concerning a vow that was due upon his mother, who had died before she fulfilled it.
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said: "Fulfill it on her
344 ..................................... ................................ ................................ ................................ ".behalf
 فاستوصوا، لم يزل أعوج، وإن تركته، فإن ذهبت تقيمه كرسته، وإن أعوج ما يف الضلع أعاله،استوصوا ب النساء خريا؛ فإن املرأة خلقت من ضلع

346 ......................................... ................................ ................................ ................................ بالنساء
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I advise you to treat women kindly, for the woman was created from a rib, and the most crooked
part of the rib is its uppermost part. If you try to straighten it, you will break it; and if you leave it,
346 ......................................... ................................ .it will remain crooked, so treat women kindly
348 .............................. ................................  فوجد اذلي اشرتى العقار يف عقاره جرة فيها ذهب،اشرتى رجل من رجل عقارا
A man bought a piece of land from another man, and the one who bought the land found in his
348 ......................................... ................................ ................................ land a jar containing gold
ُ َْ
َ َ
ْ ُ َْ
َ اعيْه انْب َس
350 ............... ................................ ................................ اط اللكب
ِ ِ  وال يبسط أحدكم ِذر،اعت ِدلوا يف السجود
350 .Be moderate in prostration, and let none of you spread his forearms
on the ground like
a dog
ْ ُ َ ُ َ ْ ْ َ ََ َْ ُ ْ
ََََْ َ َ
َََ ْ ْ َ ََْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
352 ............................. ................................  فقتلتها وما ِيف بط ِنها، فرمت إحداهما األخرى ِحبج ٍر،ان ِمن هذي ٍل
ِ اقتتلت امرأت
Two women from the Hudhayl tribe fought each other. One of them threw a stone at the other,
352 ........... ................................ ................................ .killing her along with what was in her womb
ْ
ٌ ْ َ
354 .................................. ................................ ................................ ................................ احل َ ْر ُب خد َعة
354 ...................... ................................ ................................ ................................ War is deception
355 .................................... ................................  فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع،اتلثاؤب يف الصالة من الشيطان
Yawning inside the prayer is from the devil, so if anyone of you yawns, let him suppress it as much
355 ................................. ................................ ................................ ................................ .as he can
357 ............ ................................ ................................ ................................  واتلصفيق للنساء،التسبيح للرجال
357 ......................... ................................ ".Tasbeeh is for the men, and clapping is for the women"
359 ...................... ................................ ................................  ورضبة لليدين إىل املرفقني، رضبة للوجه:اتليمم رضبتان
Tayammum (dry ablution) is two strikes (of the earth): one strike for the face and one strike for
359...................................... ................................ ................................ .the hands up to the elbows
ْ َ
361 .................................. ................................ ................................ ................................ احل َ ْر ُب خد َعة
361 ..................... ................................ ................................ ................................ .War is deception
363 ............ ................................ ................................ ................................ احل ُ َّىم من فيح جهنم فأبردوها باملاء
363 ................ ................................ .Fever is from the searing heat of Hell, so cool it off with water
ٌ ُ َ َْ
َ ود يف نَ َواص
364 .................................. ................................ ................................ يها اخل َ ْري إىل يوم ال ِقيامة
اخليل معق
ِ

364 ................................. .Goodness is tied to the forelocks of horses until the Day of Resurrection
366 .........  إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا. إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا، إال هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا، إال هاء وهاء،اذلهب باذلهب ربا
Gold for gold is usury unless they are exchanged on the spot; silver for silver is usury unless they
are exchanged on the spot; wheat for wheat is usury unless they are exchanged on the spot; and
366 .............. ................................ .barley for barley is usury unless they are exchanged on the spot
َّ
368 .................. ................................ ................................ ................................ الرضاعة حترم ما حترم الوالدة
368 ................................ .Breastfeeding produces the same interdiction which childbirth produces
ر
َّ ِ السواك َم ْط َه َر ٌة للْ َفم َم ْر َض ٌاة ل
370 ............... ................................ ................................ ................................ لر رب
370 ................................ .The Siwaak (teeth cleaning twig) cleans the mouth and pleases the Lord
ُ
َ
ُ
َ أسأل
ُ شاء
َ  وإنا إن،أهل ادليار من املؤمنني واملسلمني
372 ............................ اهلل نلا ولكم العافية
،اهلل بكم لالحقون
السالم عليكم
ِ
Peace be upon you, dwellers of these abodes from amongst the believers and Muslims. We, Allah
372 ............................. .willing, shall definitely join you. I ask Allah to grant us and you well-being
374 ................................. ................................ ................................  فإذا اغب الشفق وجبت الصالة،الشفق احلمرة
374 ................. .The twilight is the redness. When the twilight disappears, the prayer becomes due
376 ........................... ................................  والشهيد يف سبيل اهلل، وصاحب اهلدم، والغريق، املطعون واملبطون:الشهداء مخسة
The martyrs are five: the one who dies from a plague (an epidemic), the one who dies from an
abdominal disease, the one who drowns, the one who dies because debris fell on him, and the one
376 ..................... ................................ ................................ .who dies fighting in the cause of Allah
378 ................ ................................  فإذا وجدت املاء فأمسه جدلك فإن ذلك خري،الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عِّش سنني
Clean earth is ablution for the Muslim, even up to ten years. Then when if you find water, wash
378 ........................... ................................ ................................ .your skin with it, for that is better

564

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ٌ َر
َّ
380 ......................................... بينهن إذا اجتُنبَت الكبائر
 ورمضان إىل رمضان ُمكفرات ملا، واجلمعة إىل اجلمعة،الصلوات اخلمس
The five (daily) prayers, Friday prayer to the next Friday prayer, and Ramadan to the next "
".Ramadan, are expiation of the sins committed in between them, so long as major sins are avoided
380 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ْ َ ر
ُ ْ َ َ
ْ َ
ٌ َاء ُجب
ُ ج َم
382 ................ ................................ ................................ الراك ِز اخل ُ ْم ُس
 ويف،المع ِدن ُجبَار
 و، وابلرئ ُجبار،ار
الع
There is no compensation for one killed or wounded by an animal or by falling in a well or because
382 ............ ................................ .of working in a mine, and one fifth is due on the buried treasure
384 ............................. ................................  ونتف اإلبط، وتقليم األظفار، وقص الشارب، واالستحداد، اخلتان:الفطرة مخس
Five are the acts of fitrah (natural disposition): circumcision, shaving the pubic hair, cutting the
384 ....................... ................................ mustache, clipping the nails, and plucking the armpit hair
َ ُْ
َ ُْ
َ ُْ
َ حلرق
َ حلرق
َ حلرق
َّ ُ َّ
َ  وال ْ ُم َق ر: قالوا،ني
َ  وال ْ ُم َق ر: قالوا،ني
: قالوا،ني
ِ  امهلل ارحم الم:رصين يا رسول اهلل؟ قال
ِ  امهلل ارحم الم:رصين يا رسول اهلل؟ قال
ِ اللهم ارحم الم
ِ
ِ
َ  و ال ْ ُم َق ررص:ين يا رسول اهلل؟ قال
َ وال ْ ُم َق ررص
386 .................................... ................................ ................................ ين
ِ
ِ
O Allah, have mercy on those who shaved their heads. They said: And those who shortened their
hair, O Messenger of Allah? He said: O Allah, have mercy on those who shaved their heads. They
said: And those who shortened their hair, O Messenger of Allah? He said: O Allah, have mercy on
those who shaved their heads. They said: And those who shortened their hair, O Messenger of
386 ................................َ ................................
.Allah? He said: And those who shortened their
َ hair
َّ
َ
َ َ ُُ
َ َ َُ
َ َ
ْ
َْ
ْ ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ً
388 .............  ال أح ِِص ثناء عليك أنت كما أثنيت ىلع نفسك، وأعوذ بِك ِمنك، وبِمعافاتِك من عقوب ِتك،الل ُه َّم إين أعوذ بِ ِرضاك من سخ ِطك
O Allah! I seek refuge in Your pleasure from Your wrath and in Your pardon from Your
punishment, and I seek refuge in You from You. I am not capable of enumerating praise of You.
388 ....................... ................................ ................................ You are as You have praised Yourself
، وخليف نورا، وأمايم نورا، وحتيت نورا، وفويق نورا، وعن يساري نورا، وعن يميين نورا، ويف سميع نورا، ويف برصي نورا،امهلل اجعل يف قليب نورا

391 ................................. ................................ ................................ ................................ .واجعل يل نورا
Allahumma ij`al fi qalbi noora, wa fi basari noora, wa fi sam`i noora, wa`an yameeni noora, wa`an
yasaari noora, wa fawqi noora, wa tahti noora, wa 'amaami noora, wa khalfi noora, waj`al li noora
(O Allah! place light in my heart, light in my sight, light in my hearing, light on my right, light on
.my left, light above me, light below me, light in front of me, light behind me, make light for me)
391 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
 ومن توفيته منا فتوفه ىلع، امهلل من أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم، وشاهدنا واغئبنا، وذكرنا وأنثانا، وصغرينا وكبرينا،امهلل اغفر حلينا وميتنا
396 ................................... ................................ ................................  وال تفتنا بعده، امهلل ال حترمنا أجره،اإليمان
O Allah, forgive those of us who are living and those of us who are dead, those of us who are young
and those who are old, those of us who are males and those who are females, and those of us who
are present and those who are absent. O Allah, whoever of us You give life, let him live upon Islam,
and whoever of us You take in death, let him die in a state of faith. O Allah, deprive us not of his
396 ......................... ................................ .reward, and subject us not to temptation after his death
 إنك أنت الغفور، وأنت أهل الوفاء واحلمد؛ امهلل فاغفر هل وارمحه، وعذاب انلار، فقه فتنة القرب،امهلل إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك

398 .......................................... ................................ ................................ ................................ الرحيم

O Allah, so-and-so the son of so-and-so is under Your protection and mercy. So, protect him from '
the trial of the grave and the torture of hellfire. You are worthy of fulfilling promises and worthy
of praise. O Allah, forgive him and have mercy upon him, as You are The Most Forgiving and The
398 ........................... ................................ ................................ ................................ Most Merciful
400 ................................... ................................ ................................  ايلتيم واملرأة:امهلل إين أحرج حق الضعيفني
.O Allah, I declare strictly inviolable the rights of the two weak ones: the orphan and the woman
400 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
401 ......................................... ................................ ................................ امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث
401 ................. ................................ .O Allah, I seek refuge in You from the male and female devils

565

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
 امهلل اشدد وطأتك ىلع، امهلل أنج املستضعفني من املؤمنني، امهلل أنج الويلد بن الويلد، امهلل أنج سلمة بن هشام،امهلل أنج عياش بن أيب ربيعة

403 ........................................ ................................ ................................  امهلل اجعلها سنني كسين يوسف،مِض
O Allah! Save ʿAyyaash ibn Abu Rabeeʿah. O Allah! Save Salamah ibn Hishaam. O Allah! Save AlWaleed ibn al-Waleed. O Allah! Save the oppressed believers. O Allah! Be hard on [the tribe of]
.Mudar. O Allah! Afflict them with years of famine and drought like the years of Yoosuf (Joseph)
403 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
 امهلل اغسلين من، امهلل نقين من خطاياي كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس،امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املِّشق واملغرب
406 .................... ................................ ................................ ................................ خطاياي باثللج واملاء والربد
O Allah, distance me from my sins as You have distanced the east from the west. O Allah, purify
me from my sins as a white garment is purified from dirt. O Allah, wash out my sins with water,
406 ......................... ................................ ................................ ................................ .snow, and hail
َّ َ َ َ
ً
ْ
َّ َ ْ
َُ َ ً َ
َ ْ ال أن
409 ...................... ................................ اء ال يغا ِد ُر َسقما
 ِشف،ت
ِ ال ش ِايف إ،امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اش ِف أنت الش ِايف
O Allah, Lord of mankind, Remover of harm. Cure (the patient), You are the Curer. There is no
409 .................................. ................................ .curer but You. A cure that leaves behind no illness
411 ........... ................................ ................................ ................................ املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور
The one who boasts of receiving what he has not been given is like the one who has put on two
411 ............. ................................ ................................ ................................ .garments of falsehood
413 ................................... ................................ ................................  واإلمام أملك باإلقامة،املؤذن أملك باألذان
The muezzin is responsible for the azan, and the leader of the congregation is responsible for the
413 .................................. ................................ ................................ ................................ .Iqaamah
ً
 من أحدث حدثا فعىل، وال ذو عهد يف عهده، أال ال يقتل مؤمن بكافر، ويسَع بذمتهم أدناهم، وهم يد ىلع من سواهم،املؤمنون تكافأ دماؤهم
ً
ً
414 ........................... ................................  أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني، ومن أحدث حدثا،نفسه
The lives of all Muslims are equal; they are one hand against the others. The covenant (given by
even the) lowliest of them must be respected. Behold, a Muslim must not be killed for a disbeliever,
nor must one who has been given a covenant be killed while his covenant is still in force. If anyone
introduces an evil, he will be responsible for it. Whoever introduces an evil deed or shelters a
414 ....................................... .perpetrator incurs the curse of Allah, His Angels, and all the people
417 ..........................................  ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء أوتر خبمس، فمن شاء أوتر بسبع،الوتر حق
The Witr is due, so whoever wants to pray the Witr as seven (units of prayer), let him do so;
whoever wants to pray the Witr as five, let him do so; whoever wants to pray the Witr as three, let
417 ...................................... .him do so; and whoever wants to pray the Witr as one, let him do so
ُ
ُ  وايلد،الس ْف َىل
ُ ايلد
ُ العلْيَا يه
ُّ ،المنْف َق ُة
ُّ العلْيَا خري من ايلد
َ والس ْف َىل يه
420 ................................. ................................ السائِلة
ِ
ِ
The upper hand is better than the lower hand; the upper hand is the giving hand, and the lower "
420 ....................................... ................................ ................................ ".hand is the begging hand
422 ............................. ................................ ................................  ثم اغتسَل،امكيث قدر ما اكنت حتبسك حيضتك
Stop (praying) and wait for as long as your menstrual period would normally prevent you from
422 ............. ................................ ................................ .praying, and then make Ghusl (ritual bath)
ً ُظالما أو َم ْظل
َ
ً أخاك
ْ ُ ْ ان
424 ................... ................................ ................................ ................................ وما
رص
424 ............... ................................ .Support your brother whether he is an oppressorَ or oppressed
ٌَ َ
ُ
ََْ َ
ََْ ً َ ََ ْ
426 .......................... ................................ ................................ ِإذا أنف َق الرجل ىلع أه ِل ِه نفقة حيت ِسبُ َها فيه هل َصدقة
If a man spends something on his family, seeking reward from Allah for it, it shall be recorded for
426 .......................... ................................ ................................ ................................ .him as charity
َ َ َ
َ إ َّن َما يَلْبَ ُس احلَر
427 .............. ................................ ................................ ................................ ير َم ْن ال خالق هل
ِ
ِ
427 ............. ................................ .Indeed, silk is worn by him who has no share (in the Hereafter)
َ
َ  وإ َّن،اره
َ إنَّ ُه اكن يُ َص رَل وهو ُم ْسب ٌل إ َز
428 ............ ................................ ................................ اهلل ال يقبل صالة رجل ُم ْس ِبل
ِ ِ
ِ
ِ
He was praying with his lower garment reaching below his ankles, and, verily, Allah does not
428 .......... .accept the prayer of a man whose garment reaches below the ankles (out of arrogance)
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ْ
َ
َّ
ُ َ َ ْ َّ ْ
430 ................... ................................ ................................  فإن شدة احل َ رر من فيْ ِح َج َهن َم،إذا اشتَد احل َ ُّر فأب ْ ِردوا بالصالة
When the heat is intense, delay the prayer until it becomes fairly cool, for intense heat is from the
430 ............................. ................................ ................................ .boiling and breathing of Hellfire
َّ َ
ُ
َ
َ
َ ُ
َ َ َْ
432 .................... ................................  ك ِتبَا يف اذلا ِكرين واذلا ِكرات،الرجل أهله من الليل ف َصليا أو صىل ركعتني مجيعا
إذا أيقظ
If a man wakes his wife during the night and they pray, or he prays, two Rak‘ahs together, they
.will be recorded among those (men and women) who (constantly) make remembrance of Allah
432 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ العشاء فابدأوا
َ إذا أُقيمت الصالة وحِض
434 .............................. ................................ ................................ بالعشاء
ِ
434 ............ If the Iqamah for prayer is proclaimed, and the dinner is served, start with the dinner
436 .................. ................................ ................................ إذا أىت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا
If any of you had sexual intercourse with his wife and then wished to have intercourse again, then
436 ..................................... ................................ .let him perform ablution between the two times
438 ................ ................................  ولكن رشقوا أو غربوا، وال تستدبروها، فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول،إذا أتيتم الغائط
When you go to a place to relieve yourselves, do not turn your face or back toward the Qiblah
438 ................................. .(direction of prayer) while defecating or urinating, but face east or west
ْ
َ
440 ............... ................................ ................................  وأدبَر انلهار من ههنا؛ فقد أفطر الصائم،إذا أقبل الليل من ه ُهنا
When the night approaches from this side, and the day retreats from that side, then it is time for
440 .......................... ................................ ................................ .the fasting person to break his fast
442 .............................. ................................ ................................ إذا أقر الرجل بودله طرفة عني فليس هل أن ينفيه
If a man acknowledges his paternity of a child (even) for a moment, he has no right to deny it
442 ...................................... ................................ ................................ ................................ .(later)
443 ................ ................................ ................................  فال بأس أن ينظر إيلها،إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة
.If Allah casts the desire to engage a woman in the heart of a man, it is okay for him to look at her
443 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
445 .................................... ................................  وحيبس اذلي أمسك,إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي قتل
If a man holds a man while another kills the one being held, the killer is to be killed and the one
445 ............................ ................................ ................................ .who held him is to be imprisoned
447......................... ................................  غفر هل ما تقدم من ذنبه: فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة،إذا أمن اإلمام فأمنوا
When the Imam says Amen, you too say Amen, for whoever says Amen at the same time the angels
447 ......................................... ................................ .say Amen will have his previous sins forgiven
َّ
ُ
449 ......................  أو مع آخر قطر املاء، أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه لك خطيئة نظر إيلها بعينيه مع املاء،العبد املسلم
إذا توضأ
If a Muslim or - a believer - performs Wudu’ (ablution), when he washes his face, every sin he has
449 ............ .committed with his eyes is washed away with the water or with the last drop of water
 وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء، ومن استجمر فليوتر، ثم يلنترث،إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء
451 .................................... ................................ ................................  فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده،ثالثا
When anyone of you performs ablution, let him sniff water in his nose and then blow it out.
Whoever cleans his private parts with stones, let him do so with an odd number of stones. Whoever
wakes up from his sleep, let him wash his hands three times before putting them in the water
451 ............ .container (of ablution), for none of you knows where his hands were during his sleep
َّ
َ ر
ُ الشيَاط
َْ ْ َ ُ
َّ ُ َ ْ ْ َ َ َّ َ ُ ر
453 .................................. ................................ ني
ار َوصفد ِت
ِ
ِ إذا جاء رمضان ف ِتحت أبواب اجلن ِة وغلقت أبواب انل
When Ramadan comes, the gates of Paradise are opened, the gates of Hell are closed, and the
453 .................... ................................ ................................ ................................ .devils are chained
455 .................... ................................ ................................  فقد وجب الغسل، ثم جهدها،إذا جلس بني شعبها األربع
455 ...................... .If he sits between her four limbs and exerts himself, Ghusl becomes
obligatory
ْ َ
ْ َ ُ ُ ََْ
ُ
َ ُ ََْ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
456 ........................................ ................................  فإن غم عليكم فاقدروا هل، وإذا رأيتموه فأف ِطروا،تموه ف ُصوموا
إذا رأي
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Observe the fast when you see it (the new moon of Ramadan), and break the fast when you see it
(the new moon of Shawwal), but if the sky is overcast and you cannot see it, then act on estimation
456 .......................... ................................ ................................ .(by counting Sha`baan as 30 days)
458 ....................................... ................................ ................................  وارفع مرفقيك،إذا سجدت فضع كفيك
458 .......................... When you prostrate, place your palms (on the ground) and raise your elbows
460 ........... ................................ ................................ ................................ إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول
460 .................................... ................................ .When you hear the muezzin, repeat what he says
461 ............................... ................................ ................................ إذا رشب اللكب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا
461 ......................... .When a dog drinks from the vessel of any of you, let him wash it seven times
 فإن اكن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فلم يدر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ما استيقن،إذا شك أحدكم يف صالته

463 ............................... ................................ . وإن اكن صىل إتماما ألربع؛ اكنتا ترغيما للشيطان،صىل مخسا شفعن هل صالته
When anyone of you is in doubt about his prayer and he does not know how much he has prayed,
three or four (Rak‘ahs [units of prayer]), he should cast aside his doubt and base his prayer on
what he is sure of, and then he should perform two prostrations before giving salutations. If he has
prayed five Rak‘ahs, they will make his prayer an even number for him, and if he has prayed exactly
463 .................................... ................................ .four, then they will be a humiliation for the devil
َّ
ُْ َ َْ
َُْ ْ َْ
َ َ فأراد أحد أن َجيْت،رت ُه من انلاس
ُ ُ صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس
465 .......................  فإن أىب فليُقاتِله؛ فإنما هو شيطان،از بني يديه فليَدفعه
إذا
When anyone of you prays towards an object that acts as a barrier between him and the people
and then someone tries to pass in front of him, he should push him away; and if he insists, he
465 ................. ................................ ................................ .should fight him, for indeed he is a devil
467 ...................... . فليدفعه فإن أىب فليقاتله؛ فإنما هو شيطان، فأراد أحد أن جيتاز بني يديه،إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من انلاس
If anyone of you is praying behind something that conceals him from people and somebody tries
to pass in front of him, he should push him away; if he refuses, the praying person should use force
467 ..................................... ................................ ................................ .against him for he is a devil
469 .......................  وإذا صىل أحدكم نلفسه فليطول ما شاء،إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا احلاجة
If any of you leads the people in prayer, let him shorten it, because among them are the weak, the
sick, and the busy (who have needs to fulfil). If any of you prays alone, then let him prolong (his
469 .................................. ................................ ................................ .prayer) as much as he wishes
471 ................................. ................................ ................................  ولو بسهم، فليسترت لصالته،إذا صىل أحدكم
471 ............................. When anyone of you prays, let him do so behind a barrier, even if an arrow
ََ ْ َ َ َْ َ ََ َ ََْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ً
472 ....................................... ................................ ِّشة
إذا صمت من الشهر ثالثا فصم ثالث عِّشة وأربع عِّشة ومخس ع
472 .............. If you fast three days of the month, then fast the thirteenth, fourteenth and fifteenth
َ
ْ
َ
474 ................................ ................................ ................................  وتعاهد ِج ْريانك, فأكرث ماءها,طبخت َم َرقة
إذا
474 ........... .If you cook broth, increase the amount of liquid in it and give some to your neighbors
475 .................................... ................................  فأوتروا قبل طلوع الفجر،إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل والوتر
When dawn breaks, the time for the night and the Witr prayers is over. So pray the Witr prayer
475 .................................... ................................ ................................ .before the breaking of dawn
َ
ْ َْ
ْ
ُ ُ َ
ْ َ
َ استَ ْع
477 ......................... ................................  فليَض َط ِجع، فلم يَد ِر ما يقول،ج َم القرآن ىلع ل ِ َسانه
 ف،أحدكم من الليل
إذا قام
When one of you stands up for offering voluntary prayer at night and finds it difficult to recite "
477 ............... ".the Qur'an accurately, and he is unaware of what he is reciting, he should lie down
479 ............ ................................ ................................  فال يمسح احلىص،إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الرمحة تواجهه
When anyone of you stands in prayer, indeed mercy is facing him. So, let him not smooth the
479 .................................... ................................ ................................ ................................
.pebbles
َ ََ
ْ َْ
ُ ت يوم اجلمعة واإلمام َُيْ ُط
482 .............. ................................ ................................  فقد لغ ْوت،ب
 أن ِص:إذا قلت لصاحبك
If you said to your companion: 'Be quiet and listen', on Friday while the Imam is delivering the
482 ........... ................................ ................................ .sermon, then you would be guilty of idle talk
َ
ٌ رض
َ اتلأ ِذ
َّ يسمع
َ ُ إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وهل
484 .............. ................................ ................................ ين
اط حىت ال
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When the call to prayer is announced, the devil takes to his heels and breaks wind with noise so as
484 ................... ................................ ................................ ................................ .not to hear the call
486 ....................................... ................................ ................................  فطهورهما الرتاب،إذا وطئ األذى خبفيه
486 .If any of you treads with his shoes on something unclean, they will be purified with the earth
487 ............ ................................  ويف اآلخر شفاء، ثم يلزنعه؛ فإن يف أحد جناحيه داء،إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه
If a fly falls into the drink of any one of you, he should dip it (in the drink) and then remove it, for
487 ........... ................................ .in one of its wings there is a disease
and in the other there is cure
َ َ ً ُ َ َ ْ ُ ْ ً َ َ ْ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ
َ
ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َّ
489 ........... ................................ ................................  أن امرأة ِمنهم ورجال زنيا:ول اهلل فذكروا هل
ِ إن ايلهود جاءوا إىل رس
The Jews came to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and
informed him that a man and woman from among them had committed unlawful sexual
489 .............................. ................................ ................................ ................................ .intercourse
َّ
491 ................................. ................................  وَّك يشء عنده بأجل مسىم فلتصرب وتلحتسب،إن هلل ما أخذ وهل ما أعطى
To Allah belongs what He takes, and to Him belongs what He gives, and for everything He sets a
491 ............................. .specific term. So she should
have patience and seek the reward
from Allah
َّ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ً ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ َّ َ َ َ ٌ ْ َ َ ُ
ََ ُ ْ َ
َ ْ
َ
ُ
َ
َ
َ ر
495 ..........................................  وحتللتها،اذلي هو خري
ِ  فأرى غريها خريا ِمنها إال أتيت،ني
ٍ  ال أح ِلف ىلع ي ِم- إن شاء اهلل-إين واهلل
By Allah -if Allah wills- if I take an oath to do something and then find something else better than
495 ........................ .it, I do that which is better and make expiation for the dissolution of the oath
ْ  فمن اتىق الشبهات فقد، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس،بني وإن احلرام بني
إن احلالل ر
َ ْ َاست
 ومن وقع يف،ربأ دلينه وعرضه
496 ......................... ................................ ................................ ................................ الشبهات وقع يف احلرام
Verily, the lawful is clear and the unlawful is clear, and between them are doubtful matters which
many people do not know of. Whoever avoids doubtful matters clears his liability regarding his
496 ....... religion and his honor, and whoever falls into doubtful matters will fall into the unlawful
َ ر
499 ................. ................................ ................................ ................................ واتل َولة رشك
إن الرىق واتلمائم
499 ..................................... ................................ .Indeed, Ruqa, Tamaa'im, and Tiwalah are Shirk
َ َّ ُ ْ َ
ُ َّ َ ُّ َ
َ َ ْ
ُ وك ر
501 ............... وصلوا وت َصدقوا
ربوا
 فإذا رأيتم ذلك فادعوا اَّلل،ان ملوت أحد وال حلياته
ِ  ال ينخ ِسف،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل
The sun and the moon are two of the signs of Allah; they do not eclipse on the death or life of
anyone. So when you see that (the eclipse), supplicate to Allah, say Takbir (“Allah Akbar”, [Allah
501 ................... ................................ ................................ .is the Greatest]), pray, and give charity
ُّ َ
ُ َُ
َ َ َْ
ْ
 َواد ُعوا حىت، فإذا رأيتم منها شيئا ف َصلوا، وإنهما ال ينخ ِسفان ملوت أحد من انلاس، ُي روف اهلل بهما عباده،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل

505 .............................. ................................ ................................ ................................ ينكشف ما بكم
The sun and the moon are two of the signs of Allah, by which Allah frightens His slaves. They do
not eclipse on account of the death of anyone. So, when there is an eclipse, observe prayer and
505 ..................... ................................ ................................ .supplication ُtill it (the eclipse) is over
ُ َْ
َ
507 ................... ................................ ................................ إن الصائم تصَل عليه املالئكة إذا أ ِكل عنده حىت يفرغوا
Indeed, the angels send prayers upon the fasting person when others eat in his presence until they
507 ................... ................................ ................................ ................................ .finish (their meal)
509 ................. ................................ ................................  فله أجره مرتني، وأحسن عبادة اهلل،إن العبد إذا نصح لسيده
509 ...... ".If a slave is sincere to his master and worships Allah well, He will have a double reward"
511 .................. ................................  وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون، وال نقول إال ما يريض ربنا،إن العني تدمع والقلب حيزن
Indeed, the eyes shed tears and the heart is grieved, and we do not say except what pleases our
511 ......................................... .Lord. And indeed, over your departure, O Ibrahim, we are grieved
513 .............. ................................ ................................  ما لم تعمل أو تتلكم،إن اهلل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها
Allah has forgiven my Ummah (Islamic community) for the thoughts that come to their minds,
513 ................. ................................ ................................ .unless they act upon them or utter them
515 ................. ................................ . الوتر الوتر، فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح،إن اهلل عز وجل زادكم صالة
Indeed, Allah the Almighty, has added a prayer for you, so offer it in the period between `Ishaa
515 ............................. ................................ .prayer and Fajr prayer; (it is) the Witr, (it is) the Witr
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517 ............. . فجعلها لكم فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر، ويه الوتر، ويه خري لكم من محر انلعم،إن اهلل عز وجل قد أمدكم بصالة
Allah, the Exalted, has given you an extra prayer that is better for you than red camels. It is the
517 .Witr prayer, which He has appointed for you between the `Ishaa prayer and the rise of dawn
519 ....................... ................................ ................................ إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام
.Indeed, Allah and His Messenger have forbidden selling alcohol, dead animals, swine, and idols
519 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َُ ْ
522 ............. ................................  َو ُمن ِبله، والرايم به، صانعه حيتسب يف صنعته اخلري:إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة

Indeed, Allah admits three people into Paradise on account of one arrow; its maker who has a "
522 . ".good motive in making it, the one who shoots it, and the one who hands it over for shooting
524 ................................... » «كذبت يهود لو أراد اهلل أن ُيلقه ما استطعت أن ترصفه:إن ايلهود حتدث أن العزل موءودة الصغرى قال
The Jews say that coitus interruptus is minor infanticide. He (the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him) said: The Jews told a lie. If Allah intends to create it, you cannot prevent
524 ............. ................................ ................................ ................................ ................................ .it
 فهل يكون فيها من أورق؟: قال. محر: فما ألوانها؟ قال: قال. نعم: هل لك إبل؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب.إن امرأيت ودلت غالما أسود

526 ............................  وهذا عىس أن يكون نزعه عرق: قال. عىس أن يكون نزعه عرق: فأىن أتاها ذلك؟ قال: قال. إن فيها لورقا:قال
My wife has given birth to a black boy." The Prophet asked him: "Do you have camels?" He "
replied: "Yes." The Prophet asked: "What color are they?" He replied: "Red." The Prophet asked:
"Is any of them gray?" He replied: "Yes." The Prophet asked: "From where did that grayness
come?" He said: "It might have inherited it from its ancestors." The Prophet said: "Perhaps this
526 ................ ................................ ".son of yours (also) inherited it (this color) from his ancestors
ً  واكن يصوم،ام ُس ُد َس ُه
َّ إن أَ َح
ُ َ َو َين،وم ثُلُثَ ُه
ُ  َو َي ُق،ام ن ْص َف اللَّيْل
ُ َ اكن َين، وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود،ام داود
ُ َب الصيام إىل اهلل صي
يوما ويفطر
ِ
ِ
ِ
ً
528 ............ ................................ ................................ ................................ ................................ يوما

The best (voluntary) fast in the sight of Allah is the fast of Dawud (David), and the best (voluntary)
prayer in the sight of Allah is the prayer of Dawud. He used to sleep half of the night, stand to pray
528 .................... َ .one third of it, and then sleepَ one sixth of it, and he usedَ to
fast every other day
ْ ََ
ََْ
َ ُْ
َُ َ َ ُْ ٌ َْ
َ
ُّ
ُ
530 .....  فدين اهلل أحق أن يقىض: قال. نعم:اضيه عنها؟ قال
ِ  لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق: أفأق ِضي ِه عنها؟ فقال.إن أيم ماتت وعليها صوم شهر
O Messenger of Allah, my mother has died in a state that she had to observe the fast of a month.
Should I complete it on her behalf? Thereupon he (the Prophet) said: "Would you not pay the debt
if your mother had died without paying it?" He said: "Yes." He (the Prophet) said: "The debt of
530 ............. ................................ ................................ ".Allah deserves more that it should he paid
532 ........... ................................ ................................  فلكوا وارشبوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم،إن بالال يؤذن بليل
Bilaal calls the azan at night, so, eat and drink until you hear the azan called by Ibn Umm
532 ................................. ................................ ................................ ................................ .Maktoom
534 ........................ ................................ ................................  وأنقوا البِّش، فاغسلوا الشعر،إن حتت لك شعرة جنابة
.There is Janaabah (ritual impurity) under every single hair, so wash the hair and clean the skin
534 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ َّ َ أتاين فَب،-عليه السالم- إن جربيل
 فسجدت، ومن سلم عليك سلمت عليه، من صىل عليك صليت عليه: يقول-عز وجل-  إن اهلل: فقال، ِّش ِين
ً
536 ........................... ................................ ................................ ................................ شكرا
-عز وجل- هلل
Jibreel (Gabriel), peace be upon him, came to me and gave me glad tidings saying: “Allah, may He
be Glorified, says: ’Whoever sends blessings on you, I will send blessings on him, and whoever
sends greetings of peace to you, I will send greetings of peace to him.’” So I prostrated in
536 ............... ................................ ................................ ................................ .thankfulness to
ُ َ Allah
َّ
َ
َ
538 ................................ ................................ ................................ -عز وجل- يل اهلل
ِ إن ِسياحة أم ِيت
ِ اجلهاد يف س ِب
Abu Umamah, may Allah be pleased with him, reported that a man said: “O Messenger of Allah,
give me permission to travel in the land.” The Prophet, peace be upon him, said: “Travelling in the
land for my ummah is to perform Jihad in the cause of Allah, the Almighty.” Narrated by Abu
538 ................... ................................ ................................ .Dawoud with a good chain of narration
540 ........ -تعاىل-  وما كرث فهو أحب إىل اهلل، وصالته مع الرجلني أزىك من صالته مع الرجل،إن صالة الرجل مع الرجل أزىك من صالته وحده
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
A man's prayer with another man is purer than his prayer alone, and his prayer with two men is
purer than his prayer with one man; the greater the number, the more pleasing it is to Allah, the
540 ................................. ................................ ................................ ................................ .Almighty
َ
ُ ْ ُ َّ َّ
ٌ
َّ
َّ  أين: ُي َقال،ريهم
َّ خل منه
ُ أحد َغ
الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد
 ال يَدخل منه،الصائِ ُمون يوم القيامة
 يد، الريان:إن يف اجلنة بَابَا يُقال هل
َ
ُ َُْ
َ دخلُوا أُ ْغل َق فلم يدخل منه
543 .................................. ................................ ................................ أحد
 فإذا،ريهم
غ
ِ
There is a gate in Paradise called Ar-Rayyaan through which only those who fast will enter on the
Day of Resurrection. No one else will enter through it. It will be called out: "Where are those who
used to fast?" So they will stand up and proceed towards it. When the last of them has entered, the
543 .......................... ................................ .gate will be closed, and no one else will enter through it
545 .............. ................................  يكون منه الشبه، أو سبق، فمن أيهما عال، وماء املرأة رقيق أصفر،إن ماء الرجل غليظ أبيض
Man's discharge (i. e. semen) is thick and white, and the discharge (vaginal fluid) of a woman is
thin and yellow, and the resemblance (of the child) comes from the one that dominates or
545 .................................. ................................ ................................ ................................ .precedes
549 .............. ................................  ثم ينِّش رسها،إن من أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إيله
Among the most wicked people in the sight of Allah on the Day of Judgment is the man who has
549 ................................. .sexual intercourse with a woman (his wife) and then divulges her secret
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