أحاديث الفقه وأصوهل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Among Allah's slaves, there are some who,
if they take an oath by Allah (concerning
something), Allah fulfills it.

إن من عباد اهلل من لو أقسم ىلع اهلل ألبره
**

527. Hadith:

: احلديث.527

َ َ ْ َ َ َ
ُّ عن أنس أن
 فطلبوا،َست ثنِ َّية جارية
الر َبيِّ َع عمته ك
َْ
 فأتوا رسول،األرش فأبَ ْوا
 فعرضوا،إيلها العفو فأبوا
َ
َ
القصاص فأمر
 وأبوا إال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِ

Anas reported that his aunt, Ar-Rubayyi‘, broke the
incisor of a girl. The aunt's family requested the girl's
relatives for pardon, but they refused, then they
proposed a compensation, but they refused. Then they
went to the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and refused everything except
retribution. So the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, judged that
retribution be applied. Anas ibn An-Nadr said: "O
Messenger of Allah, will the incisor of Ar-Rubayyi‘ be
broken? No, by the One Who sent you with the Truth,
her incisor will not be broken." Therefore, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "O Anas! The prescribed law of Allah
is retribution." Thereupon, those people agreed on
pardon. Then the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "Among Allah's
slaves, there are some who, if they take an oath by
Allah (concerning something), Allah fulfills it".

 فقال، بالقصاص-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ َُ
ُّ َس ثَن َّي ُة
ُ َ ك
الر َبيِّ ِع؟ ال
 يا رسول اهلل أت:أنس بن انلرض
ِ
ُ
 فقال رسول اهلل.واذلي بعثك باحلق ال تكَس ثنيتها
ُ
ُ
هلل
ِ  كتاب ا، «يا أنس:-صىل اهلل عليه وسلمَ َ ُ
ُ
-  فقال رسول اهلل،القوم ف َعف ْوا
 فريض.»القصاص
 «إن من عباد اهلل من لو أقسم:-صىل اهلل عليه وسلم
.»ىلع اهلل ألبَ َّر ُه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ
This Hadith indicates that Ar-Rubayyi‘, may Allah be  كَست-ريض اهلل عنها- أن الربيع
أفاد احلديث
pleased with her, broke some of the front teeth of a girl
from the Ansaar (Muslim residents of Madinah). So the - بعض مقدم أسنان جارية من األنصار فأراد انليب
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  وهو، أن يقيم عليها القصاص-صىل اهلل عليه وسلم
wanted that retribution be inflicted upon her, such that
-وهو أخوها- فقام أنس بن انلرض،أن تكَس ثنيتها
her equivalent front teeth be broken. However, her
ُ
ً
brother Anas ibn an-Nadr asked rhetorically, not  وحلف أال،فسأل مستفهما وليس منكرا حلكم اهلل
denying the judgment of Allah, whether her teeth -  إحسانًا للظن باهلل-ريض اهلل عنها- تكَس ثنيتها
should be broken. He swore, out of good faith in Allah,
that her teeth would not be broken. Nevertheless, the  بأن-عليه الصالة والسالم-  فذكره انليب،-تعاىل
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  فلما رأى القوم ذلك،قاض بالقصاص
ٍ حكم اهلل
reminded him that the divine judgment entails
-  فحينذاك أخرب،رضوا بادلية وعفوا عن القصاص
retribution. So when the victim's family saw that, they
agreed to accept the compensation and gave up  أن من عباد اهلل من لو أقسم-عليه الصالة والسالم
retribution. Hence, the Prophet, may Allah's peace and
-.تعاىل-  لصالحه وثقته باهلل،يمينًا ألتمها اهلل هل
blessings be upon him, said that among the slaves of
Allah, there are some people who, if they swear an
oath, Allah fulfills it for them, owing to their
righteousness and trust in Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
**

1

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > األيمان
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ للبخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الربيع  :تصغري ربيع ،وهو بضم الراء ،وفتح ابلاء املوحدة ،وتشديد ايلاء ،آخره عني مهملة :-بنت انلرض األنصارية اخلزرجية ،أخت أنس بن
انلرض ،وعمة أنس بن مالك خادم انليب -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنهم-.

• ثنية  :واحدة اثلنايا ،وهن أربع أسنان يف مقدم الفم :اثنتان من أىلع ،واثنتان من أسفل.
جار َية  :شابة من بنات األنصار ،وليس املراد بها األمة؛ لعدم القصاص بينهما.
• ِ
• ْ
األرش  :بفتح اهلمزة ،وسكون الراء ،آخره شني معجمة :-هو قدر ما بني قيمة املجين عليه صحيحا ،وبني قيمته وفيه اجلناية ،فيقوم كأنه عبد
ُ
سليم ،ثم يقوم مرة أخرى وفيه اجلرح ،فما بني القيمتني ينسب إىل دية احلر؛ فيكون أرش اجلناية
• أتكَس  :اهلمزة لالستفهام ،ولم يقصد اإلنكار ،ولكن أخذه الغضب واحلمية ،أو أنه جيهل احلكم الرشيع.
ُ
ُ
القصاص  :مبتدأ وخرب؛ أي أن كتاب اهلل حيكم بالقصاص.
كتاب اهلل
•
ُ َ ِّ ُ ُ
َ
ُ
َّ
• ألبره  :الالم للتأكيد يف جواب القسم؛ أي :ال حينثه ،بل يرب قسمه ،وجييبه إىل ما أقسم عليه ،ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه ،وعلمه أنه من
مجلة عباد اهلل الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1ثبوت القصاص يف السن؛ كما قال -تعاىل{ :-والسن بالسن} [املائدة ،]45 :وال يكون القصاص إال يف العمد ،أما اخلطأ وشبه العمد فليس
فيهما إال ادلية.

 .2يكون القصاص بالسن املماثلة للسن املجين عليها.

 .3أن القصاص هو حكم اهلل -تعاىل ،-جيب القيام به ،ما لم يعف صاحب احلق.

 .4أن لك من وجب هل القصاص يف انلفس أو دونها فعفا ىلع مال فرضوا به جاز.

 .5أن اخليار يف القصاص أو العفو أو ادلية إنما هو ملن وقعت عليه اجلناية ال ملن وقعت منه.

 .6جواز طلب العفو من املجين عليه.

 .7أن احلق لويل الصغري.
َ
 .8أن املؤمن إذا ل َّج به الغضب واحلمية ،فصدر منه ما ظاهره االعرتاض ىلع أمر اهلل وحكمه ،وهو لم يرد به اإلنكار واملعارضة ،وإنما قصد به

طلب الشفاعة وحنو ذلك فال يؤخذ بذلك؛ فإنما األعمال بانليات.
َّ
 .9يف احلديث ديلل ىلع كرامات األويلاء ،فإن أنس بن انلرض حلف أال تكَس ثنية الربيع فأبر اهلل قسمه -ريض اهلل عنه ،-وىلع اإلنسان أن
خيىش ويهاب اهلل -تعاىل ،-وال يغرت بعمله فريى نفسه مثلهم.

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 .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 برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  -1427فتح 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-
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع
عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه 1994 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58201( :
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ُُ ْ َ
إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا ابلَول
ْ
َ َ
ِ ِ  إنما يه،وال القذر
 وقراءة،لكر اهلل تعاىل

It is not appropriate to use mosques for
urinating or defecating. Rather, they are
built for the remembrance of Allah and the
recitation of the Qur’an.

القرآن

**

528. Hadith:

: احلديث.528

ً
 «إن هذه املساجد: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أنس
َ َ
َ ال تَ ْصلُ ُح ليشء من هذا
 إنما يه،ابلول وال القذر
ْ
 وقراءة القرآن» أو كما قال رسول اهلل،ذلكر اهلل تعاىل
ِِ
.-صىل اهلل عليه وسلم-

Anas, may Allah be pleased with him, narrated that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "It is not appropriate to use mosques for urinating
or defecating. Rather, they are built for the
remembrance of Allah and the recitation of the Qur’an."
Or he said other words to that effect.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

There is a story behind this Hadith which Anas, may
Allah be pleased with him, narrated. He said: "We were
in the mosque one day with the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, when a
Bedouin man came in and started urinating in the
mosque. The Companions of the Messenger of Allah
started to shout at him to stop. The Messenger of Allah
said: 'Do not interrupt him; leave him alone.' So they left
him until he finished urinating. Then the Messenger of
Allah called him over and gently told him that these
mosques were not built to urinate in nor for any similar
kind of filth; rather, they were for prayer, reading the
Qur’an, and remembrance of Allah. It is the duty of the
believer to respect the houses of Allah, and he should
never throw anything filthy or harmful inside them nor
raise his voice unduly. He should be at his best
behavior inside a mosque because the mosques are
the houses of Allah. [Sharh Riyaad-us-Saaliheen by
Sheikh Ibn ‘Uthaymeen, 6/438]

ريض اهلل-  أخرب عنها أنس،هذا احلديث هل قصة

 بينما حنن يف املسجد مع رسول اهلل: حيث يقول-عنه

 فقام يبول يف، إذ جاء أعرايب-صىل اهلل عليه وسلمصىل اهلل عليه-  فقال أصحاب رسول اهلل،املسجد

 فقال. " "فزجره انلاس:  ويف رواية. مه مه:-وسلم
ُ  "ال تَ ْزر ُم:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
،" دعوه،وه
ِ
صىل اهلل عليه-  ثم إن رسول اهلل،فرتكوه حىت بال
 "إن هذه املساجد ال تصلح: داعه فقال هل-وسلم
صىل اهلل عليه-  فبني الرسول،"ليشء من هذا ابلول

 أن هذه املساجد ال يصلح فيها فعل يشء من-وسلم
 وال رفع،األذى كقضاء احلاجة وال وضع القذر
ِّ
، فإنما بنيت للصالة والقرآن واذلكر،الصوت فيها

فعىل املؤمن أن حيرتم املساجد وأن يكون فيها
-.تعاىل- متأدبًا ألنها بيوت اهلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ ْ َ
. ال يَ ِليق بها وينبيغ أال يفعل فيها: • ال تصل ُح ليشء
َ
َ : الق َذر
.الو َسخ
•

. فلعله لم حيفظ هذا اللفظ-صىل اهلل عليه وسلم-  يؤىت بها احرتازا من الكذب لو جزم بالنسبة إيله: • أو كما قال

:فوائد احلديث
. وجوب العناية باملساجد وتزنيهها عن األقذار.1

3

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ َ
 .2حتريم إلقاء القذارة يف املسجد من بصاق وغريه ،وإذا اكن القذر جناسة اكن اتلحريم أشد.

 .3إثبات جناسة بول اآلديم.
ْ
ُّ
 .4احلَض ىلع إعمار بيوت اهلل -تعاىل -بالصالة وقراءة القرآن و ِذكر اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   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 النرش 1418 :ه1997 -م
العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه

الرقم املوحد)8948( :
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إنما الصرب عند الصدمة األوىل

Indeed, patience is only at the first shock.
**

529. Hadith:

: احلديث.529

ََّ  م َّر: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
- انليب
َ
َ ََ
: فقال،رب
ِ  بامرأة ت- صىل اهلل عليه وسلم
ٍ بِك ِعند ق
َّ َ
َّ
ْ
 إيلك َع ِّين؛ ف ِإنك لم:«ات ِيق اهلل واص ِربي» فقالت
َّ  إنَّه: ف ِقيل هلا،تُ َصب ب ُمصيبَِت ولم تَعرفه
 صىل- انل ِيب
ِ
ِ
ِ ِ ِ
 صىل اهلل عليه-  فأتت باب انليب- اهلل عليه وسلم
َ
َ
َّ  فلم جتد عنده- وسلم
،عرفك
،بوابِني
ِ  لم أ:فقالت
ُ
َ
َّ
َ الص
َّ رب عند
َّ
: ويف رواية.»دم ِة األوىل
ِ ُ  « ِإنما الص:فقال
ِّ «تَبِك ىلع
.»صيب هلا
ِ

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, passed by a woman who was
weeping beside a grave. He said to her: 'Fear Allah and
be patient.' She said to him: 'Leave me alone, for you
have not been afflicted with a calamity like mine,' and
she did not recognize him. She was later informed that
he was the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him. So, she went to the house of the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
there she did not find any doormen. Then she said to
him: 'I did not recognize you.' He, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: 'Indeed, patience is at
the first shock.'" According to another narration: "She
was crying over a son of hers”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon مر انليب صىل اهلل عليه وسلم بامرأة ويه عند قرب
him, passed by a woman at the grave of her son who
ً
ًّ
had died. She used to love him dearly and could not  فلم تملك، واكنت حتبه حبا شديدا،صيب هلا قد مات
keep herself from going out to his grave and crying  فلما رآها انليب.نفسها أن خترج إىل قربه تلبِك عنده
there. When the Prophet, may Allah's peace and
.صيل اهلل عليه وسلم أمرها بتقوى اهلل والصرب
blessings be upon him, saw her, he commanded her to
fear Allah and be patient. She said: "Leave me alone,  ثم. ابعد عين فإنك لم تصب بمثل مصيبِت:فقالت
for you have not been afflicted with a calamity like  إن هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:قيل هلا
mine." Then, it was said to her that this man was the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings  وليس ىلع، إىل بابه،فندمت وجاءت إىل رسول اهلل
be upon him. So, she felt regret and went to the door of .ابلاب بوابون يمنعون انلاس من ادلخول عليه
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
 فأخربها انليب صىل، إنين لم أعرفك:فأخربته وقالت
blessings be upon him, where there were no doormen
to prevent people from entering upon him. She said: "I  أن الصرب اذلي يثاب عليه اإلنسان،اهلل عليه وسلم
did not recognize you." The Prophet, may Allah's peace
.هو أن يصرب عند أول ما تصيبه املصيبة
and blessings be upon him, then informed her that true
patience, which one is rewarded for, is that which he
shows at the first strike of calamity.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

 الظاهر أن يف بكائها قدر زائد من نوح وغريه: • اتيق اهلل واصربي
َّ : • إيلك عين
تنح وابتعد
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• َّ
الصدمة األوىل  :مفاجأة املصيبة عند ذروتها ومحوتها

فوائد احلديث:
ُ
 .1من أ ِمر بمعروف عليه أن يتقبله بقبول حسن وخيضع للحق ولو لم يعرف اآلمر هل ،وذلك ألن احلق ال يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال

باحلق ،وذللك اكنت املرأة يف موضع اللوم حقيقة؛ ألنها لم تستجب ملوعظة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بادئ ذي بدء ،حيث إنها لم تعرفه
ولكنها عندما عرفته ذهبت لتستميحه العذر ،فأخربها أن صربها اآلن ال ينفعها.

 .2الرتغيب يف احتمال األذى عند بذل انلصيحة ونرش املوعظة ،وذللك احتمل الرسول صىل اهلل عليه وسلم تعنت املرأة والكمها اذلي حيمل
اتلعنيف.
 .3ىلع احلاكم ومن واله اهلل أمرا من أمور املسلمني أن يتفقد ما اسرتاعه اهلل عنه.

 .4عدم الصرب ينايف اتلقوى
 .5ثواب الصرب إنما حيصل عند مفاجأة املصيبة ،خبالف ما بعدها.

 .6حسن خلق انليب عليه الصالة والسالم ودعوته إىل احلق وإىل اخلري ،فإنه ملا رأى هذه املرأة تبِك عند القرب أمرها بتقوى اهلل والصرب.وملا قالت:
َّ
َّ
"إيلك عين" لم ينتقم نلفسه ،ولم يرضبها ،ولم يُ ِقمها بالقوة؛ ألنه عرف أنه أصابها من احلزن ما ال تستطيع أن تملك نفسها ،وهلذا خرجت من
بيتها تلبِك عند هذا القرب
ً
 .7اإلنسان يعذر باجلهل ،سواء أكان جهال باحلكم الرشيع أم جهال باحلال ،فإن هذه املرأة قالت للنيب صىل اهلل عليه وسلم :إيلك عين ،أي:
َّ
َّ
انليب عليه الصالة والسالم.
ابعد عين ،مع أنه يأمرها باخلري واتلقوي والصرب .ولكنها لم تعرف أنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فلهذا عذرها
 .8ال ينبيغ لإلنسان املسؤول عن حوائج املسلمني أن جيعل ىلع بيته بوابًا يمنع انلاس إذا اكن انلاس حيتاجون إيله
َّ
 .9احلديث ديلل ىلع :أن ابلاكء عند القرب ينايف الصرب؛ وهلذا قال هلا الرسول صىل اهلل عليه وسلم" :اتيق اهلل واصربي"
 .10تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ورفقه باجلاهل.

 .11مالزمة األمر باملعروف وانليه عن املنكر.

 .12املرء ال يؤجر ىلع املصيبة؛ ألنها ليست من صنعه ،وإنما يؤجر ىلع حسن نيته وثباته ،ومجيل صربه ،ورضاه بقضاء اهلل وقدره ،وذللك أمر رسول
اهلل املرأة بتقوى اهلل والصرب.
 .13مساحمة املصاب وقبول اعتذاره ،وذللك انرصف عنها انليب صىل اهلل عليه وسلم عندما قالت هل :إيلك عين فإنك لم تصب بمصيبِت.

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 .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .رشح
رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3295( :
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It is sufficient for you to pour three
handfuls of water on your head then pour
water all over yourself, and you will be
purified.

إنما يكفيك أن حتيث ىلع رأسك ثالث حثيات
ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين

**

530. Hadith:

: احلديث.530

 يا رسول: قلت: قالت-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة
ِّ
ْ َ ُّ ُ َ
ُ ُ ََُْ
 إين امرأة أشد ضف َر رأيس فأنق ُضه لغسل اجلَنابة،اهلل
ْ
َّ
َ ْ
 إنما يَك ِفيك أن، «ال: واحلَيضة]؟ قال:[ويف رواية
َ َحتِْث ىلع رأْسك ثالث َحثَيَات ثم تُفيض
ني عليك املاء
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
َ
ُ
ْ
.»فتَطهرين

Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
reported: "I said: 'O Messenger of Allah! I am a woman
who braids her hair. Should I undo it when I wash from
Janaabah (ritual impurity after sexual intercourse) –in
another narration: and after menstruation–?' He said:
'No, it is sufficient for you to pour three handfuls of water
on your head then pour water all over yourself, and you
will be purified" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
Umm Salamah, may Allah be pleased with her, reports  أنها جتعل َش َعر رأسها-ريض اهلل عنها- خترب أم َسلمة
that she braids her hair, so she asked the Prophet, may
َ
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إنها سألت انليب،َضفائر
**

Allah's peace and blessings be upon him, how to wash
from major ritual impurity (sex or menstruation): must
she undo her hair so that water reaches her scalp? The
Prophet said that it is unnecessary for her to do so.
Rather, it would be sufficient to pour three handfuls of
water on her head and assume that the water reaches
the roots of the hair, whether the water does reach the
scalp or not, because if that was necessary, the braids
would have to be undone. The Hadith, however, does
not suggest that. Three handfuls are not necessarily
the exact number required; what is required is to let the
water reach the roots of the hair. If it reaches them with
one handful, then pouring three handfuls is an act of
Sunnah. If it does not reach them even after three
handfuls, then pouring more handfuls is obligatory until
one believes that the hair is most probably soaked. To
summarize, the Prophet instructed Umm Salamah not
to undo her hair to wash from sex or menstruation.
Pouring three handfuls of water on her head then
pouring water over her whole body purifies her from
major ritual impurity.

عن كيفية االغتسال من احل َ َدث األكرب [ غسل
ْ َ
 هل يلزمها تفريق شعرها ألجل،] احليض واجلَنَابة

: أو ال جيب عليها تفريقه؟ قال،إيصال املاء إىل باطنه
ْ
ْ َ َّ
َْ
ََ َ
ات
ٍ  إنما يك ِفيك أن حت ِِث ىلع رأ ِسك ثالث حثي،«ال
َ
ُ
 بل يكفيك أن ت ُص ِّيب املاء ىلع،يلزمك
 ال:» أي

َ
 مع ظ َّن حصول،رأسك بِملء كفيك ثالث مرات
َّ
باطن
ِ  سواء وصل املاء إىل،اإلرواء ألصول الشعر
َّ
َ َ
باطنه للزم
ِ الشعر أو لم يصل؛ ألنه لو وجب إيصاهل إىل
َْ
.نق ُضه يلُعلم أن املاء قد و َصل إيله أو لم يصل
َ
ْ
ََ َ
 بل،ات" ال يُراد باحلَثيَات اثلالث احلَرص
ٍ "ثالث حثي
َّ
َ  فإن،الشعر
َ
وصل
المطلوب إيصال املاء إىل أصول
َّ ُ
َ
 حىت،واجبة
ِ  وإن لم يصل فالزيادة،بمرة فاثلالث سنة
َ  "ثم تُفيض.يَبلغ أصوهل مع ظن اإلرواء
"ني عليك املاء
ِ ِ
ُ
 ويف حديث اعئشة، ت ُصبِّني املاء ىلع مجيع َجسدك:أي
َ ِّ ُ َ َّ
َ رأس ِك
" ."املاء
ِ  "ثم تصبني ىلع:-ريض اهلل عنهاَ
 "فإذا أنت:فتَ ْط ُهرين" ويف رواية عند أيب داود وغريه
َ  من احلَدث األكرب اذلي:قد َط ُهرت" أي
.أصابك
 أفتاها بأنه-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:واحلاصل
َْ
َ
ُ
،ال يلزمها نقض ش َعر رأسها لغسل اجلَنَابة واحليضة
َ
وإنما يكفيها أن حتِث ىلع رأسها ثالث غ َرفات

7

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
بميلء كفيها ،وت ُعم جسدها باملاء ،وبذلك تكون قد
طهرت من احلدث األكرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َ ُ
َُْ
• أنق ُضه  :أف ِّرقه وافك الضفر.
َّ ْ
َّ
ً
• أَ ُش ُّد َض ْف َر رأيس  :أيُ :
الشعر بعضه يف بعض ،وجعله َ
أض ُّمه ًّ
ج َدايل.
شديدا ،والضفر :اجلَدل ،وهو إدخال
ضما
َْ
َ ْ
َ ْ
ك ِفيك  :يُغنيك احل َ ْ ُ
ِث عن نقض شعرك.
•ي
َْ
َّ ْ
َْ
َ
ُّ
َ
ني من املاء وغريه.
• حت ِِث  :احلثية :يه احلفنة الِت يه ِملء الكف ِ
ني  :اإلفَ َ
اضة بمعىنَّ :
الص ُّ
• تُفيض َ
ب.
ِ ِ

فوائد احلديث:

ِّ
 .1الرجوع إىل العلماء وسؤاهلم عما أشلك من أمور ادلين ،قال تعاىل( :فاسألوا أهل اذلكر إن كنتم ال تعلمون).
َ
ْ
 .2يف احلديث ديلل ىلع أن النساء ال ي ْمنَ ُعهن احلياء أن يسألن عن أمور دينهن؛ ألن سؤال أم سلمة -ريض اهلل عنها -مما قد يُستَحيَا منه.
َ
ْ َ ُ َّ َ
َّ
 .3يف احلديث ديلل ىلع أن للمرأة أن تشد ش َعر رأسها ،وجتعله َضفائر ،وهذا من األمور العادية الِت ال دخل هلا يف العبادة ،فالعادة الِت يعملها
َ
َّ ُّ
َُ
ُ
َّ
انلاس بغري قصد التشبه ال بأس بها؛ ألن األصل يف العادات اإلباحة ما لم تقرن بأمر حمرم رشاع.
ِّ
ُ
ُ
َْ َ َ ْ
 .4ال يلزم املرأة نقض شع ِرها للغ ْس ِل من اجلَنابة؛ ملا يف ذلك من املشقة وكذا يف الغسل من احليض.
 .5االكتفاء ب َص ِّ
ب املاء ىلع الرأس ثالث مرات.
ِ
ُ
ُ
َْ
ُ
َ
َ
يضني املاء ىلع سائر جسدك" فلو ترك موضعا لم يصبه املاء لم جيزئ الغسل ،وهذه الصفة املجزئة
 .6وجوب تع ِميم اجلسد باملاء؛ لقوهل" :ثم ت ِف ِ
للغسل.
َْ
َ َّ
َُ
َ ْ
َ
 .7ديلل ىلع قاعدة رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية ،فلما اكن نقض املرأة لشعر رأسها يشق عليها ،فإن الشارع احلكيم خفف عنها وأمرها
َْ
باالكتفاء ب َص ِّ
ب املاء عليه من غري نق ٍض.
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مطالع األنوار ىلع
صحاح اآلثار ،تأيلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر،
الطبعة :األوىل1422 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
َّ
املكرمة الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد
 2003مُ .
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية -
بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10030( :
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'It would have been enough for you to do
this with your hands like this.' Then he
struck the ground once with his hands and
then used the left hand to wipe over the
right, as well as the back side of his hands
and face

 ثم رضب:إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا

 ثم مسح الشمال ىلع،بيديه األرض رضبة واحدة
 وظاهر كفيه ووجهه،ايلمني

**

531. Hadith:

: احلديث.531

َ
 « َب َعث ِين: قال-ريض اهلل عنهما- عن عمار بن يارس
ََ ُ َْ ْ ََ َ َ
 فل م، ت
 فأجنب، يف حاجة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ
ُ َّ ََّ
َ َ
َّ
ُ ْ َََ َ
 ثم، ك َما ت َم َّرغ ادلابة،يد
ِ  فتم َّرغت ِيف الص ِع،ِأ ِجد الماء
ُ َ ََ
ُ َأَت
، فذكرت ذلك هل-صىل اهلل عليه وسلم- يت انليب
َ َُ
ُ َ َ َ َ
ْ
ََّ
 ث َّم: ِإن َما يَك ِفيك أن تقول ِبيَ َديك هكذا:فقال
َ ِّ
ًَْ َ َ َْ
ُ ً
ََ
َ َ
 ث َّم َم َس َح الش َمال،اح َدة
ِ َضب ِبيدي ِه األرض َضبة َو
َ
َ وظاه َر َك َّفيه َو َو
َ ََ
».جه ُه
،ني
ِ
ِ
ِ ىلع ايل ِم

`Ammaar ibn Yaasir, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, sent me on an errand and I
became ritually impure and could not find water, so I
rolled around in the dirt like an animal and then came
to the Prophet and told him about it. He said, 'It would
have been enough for you to do this with your hands
like this.' Then he struck the ground once with his hands
and then used the left hand to wipe over the right, as
well as the back side of his hands and face.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon -  عمار بن يارس-صىل اهلل عليه وسلم- بعث انليب
him, sent `Ammaar ibn Yaasir on an errand, and
`Ammaar became ritually impure and could not find any  فأصابته، يف سفر بلعض حاجاته-ريض اهلل عنه
water. He did not know about the rules of ritual  واكن ال يعلم، فلم جيد املاء يلغتسل منه،جنابة
purification with earth (Tayammum) for major ritual
 وإنما يعلم حكمه للحدث،حكم اتليمم للجنابة
impurity. He only knew about its rules for minor ritual
impurity. He used his best judgment and believed that األصغر؛ فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض
just as one wipes earth over some parts of the body for  فالبد أن يكون،أعضاء الوضوء عن احلدث األصغر
minor purification, then it must be so that Tayammum
for major impurity was by comprehending the whole اتليمم من اجلنابة بتعميم ابلدن بالصعيد؛ قياسا ىلع
َّ  فتقلب يف الصعيد حىت،املاء
body with dirt, in analogy to water. He rolled around in  فلما،عمم ابلدن وصىل
earth until the earth reached his whole body and then
 واكن يف نفسه-صىل اهلل عليه وسلم- جاء إىل انليب
prayed. When he came the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, he was concerned about  ذكر هل ذلك؛،مما عمله يشء؛ ألنه عن اجتهاد منه
what he had done because it was based upon his own صىل اهلل- لريى هل هو ىلع صواب أو ال؟ فقال انليب
reasoning. so he told him to make sure whether or not
he was correct. The Prophet, may Allah's peace and  يكفيك عن تعميم بدنك لكه بالرتاب:-عليه وسلم
blessings be upon him, said that instead of  ثم تمسح، َضبة واحدة،أن ترضب بيديك األرض
comprehending your entire body with earth, it would
have been enough for you to strike the earth with your  مثل، وظاهر كفيك ووجهك،شمالك ىلع يمينك
hands once and then use the left hand to wipe over the
.اتليمم للوضوء
right as well as the back side of the palms of your hands
and face, just like Tayammum for minor purification.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنهما-  عمار بن يارس:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َََ
َّ
انل ُّ
يب  :أرسلين.
• ب َعث ِين ِ
َ ْ
جنَبْ ُ
ت  :صار ىلع جنابة ،واجلنابة :وصف يقوم بابلدن بسبب إنزال املين أو اجلماع.
• فأ
َ
َ
َ
َ
• فلم أ ِج ِد الماء  :لم أحصل عليه بعد طلبه.
• يف َح َ
اجة  :يف غرض ،واكن مع إحدى الَسايا.
َّ
َََ ْ ُ
يد  :تقلب يف األرض حىت عم بدنه الرتاب.
• فتم َّرغت ِيف الص ِع ِ
• فَ َذ َك ْر ُت ذلك َ ُ
هل  :أي ما جرى هل من اجلنابة.
ْ َ
• يَك ِفيَك  :يغنيك عن اتلمرغ يف الصعيد ،أو عن االغتسال باملاء.
َ ْ َُ َ
َ
• أن تقول بِيَ َديْك  :أن تفعل بيديك كذا ،يراد بالقول الفعل.
َ
• هكذا  :مثل ما أقول بيدي.
• الشمال ىلع ايلمني  :ايلد اليَسى ىلع ايلمىن من باطن كفه.
َ َّ
َ
• َوظا ِه َر كفيْ ِه  :ومسح ظاهر كفيه ،أي :ظهرهما.
• ووجهه  :ومسح وجهه.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلرصيح بما يستحيا من ذكره للحاجة.
 .2أنه البد من طلب املاء قبل اتليمم.
 .3جواز االجتهاد يف مسائل العبادات.
 .4وقوع االجتهاد من الصحابة -ريض اهلل عنهم -زمن انلبوة.
 .5اتليمم للغسل من اجلنابة.
 .6صفة اتليمم :وهو َضب األرض مرة واحدة ،ثم مسح الوجه والكفني وتعميمها باملسح.
 .7أن اتليمم للحدث األكرب ،اكتليمم للحدث األصغر ،يف الصفة واألحاكم.
املصادر واملراجع:
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل
عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3461( :
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This is the best time to perform it (the
Evening Prayer) had it not been difficult
for my Ummah.

إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت

 .532احلديث:

**

532. Hadith:

َ ْ
أعتَ َم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يللة من
َ َ
ُْ َ
العتَ َمة ،فلم
الليايل بصالة العشاء ،ويه الِت تدَع

"The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, delayed the `Ishaa Prayer,
which is called the `Atamah, one night. He did not come
out till `Umar ibn Al-Khattaab said: 'The women and
children had gone to sleep.' [In another narration: Until
most of the night had elapsed]. The Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, came
out and said to the people in the mosque: 'None among
the inhabitants of earth except you are waiting for it.' [In
another narration: This is the best time to perform it (the
Evening Prayer) had it not been difficult for my
”Ummah.] This happened before the spread of Islam.
Ibn Shihaab said: "It was related to me that the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said: ‘It was not appropriate for you to
press the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, to come to prayer’, alluding to
`Umar ibn Al-Khattaab when he gave his loud
notification”.

خيرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت قال

عمر بن اخلطاب :نام النساء والصبيان [ويف رواية:
َّ
حىت ذهب اعمة الليل] ،فخرج رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم ،-فقال ألهل املسجد حني خرج عليهم:
ري ُ
«ما ينتظرها أحد من أهل األرض َغ ْ ُ
كم» ،ويف
رواية« :إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أمِت» .ويف رواية:
َ
َ
يفشو اإلسالم
«لوال أن يُش َّق ىلع أمِت» ،وذلك قبل أن
ُ
يف انلاس .قال ابن شهاب :وذ ِكر يل :أن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم ،-قال :وما اكن لكم أَن تَ ْ ُ
زن ُروا
َ
وذاك
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الصالة،

ِحني صاح عمر بن اخلطاب.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث

وقت صالة العشاء الفاضل وهو آخر اثللث األول

من الليل  ،ولكنه عليه السالم لم يكن يصليها
ً
ً
دائما يف هذا الوقت رمحة بأمته وخشية أن يشق ىلع

أمته بهذا األمر.

Brief Explanation:
**

In this Hadith, the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, pointed out the best
time for performing the `Ishaa Prayer, which is the last
part of the first third of the night. However, he did not
perform it constantly at this time out of mercy towards
his Ummah and fearing that he would thus make things
too difficult for them.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• أعتم  :أي :أخر صالة العشاء حىت اشتدت عتمة الليل ويه ظلمته ،يقال :أعتم :دخل يف العتمة ،ويه من الليل بعد غيبوبة الشفق إىل آخر
اثللث األول.
• حىت ذهب اعمة الليل  :أي أكرث الليل.

• إنه لوقتها  :أي :وقتها الفاضل لوال املشقة ىلع األمة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب تأخري صالة العشاء إىل اعمة الليل ،واملراد به آخر اثللث األول.
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َّ
َّ
 .2أنه لم يكن من شأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تأخريها مرااعة للصحابة.

 .3استحباب مرااعة حالة املأمومني ،وعدم املشقة عليهم يف االنتظار ،وتطويل الصالة.
ً
 .4جواز عمل العمل املفضول أحيانا؛ بليان حكمه للناس.
ً
ً
 .5رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وطلبه أيَس األمرين؛ ختفيفا ىلع األمة ،وتسهيال يف أعماهلم.

 .6فيه ديلل ىلع القاعدة الرشعية  " :درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح " ،فدفع مشقتهم قدمت ىلع مصلحة فضيلة الوقت املختار هلا.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ .توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد
السالم السليمان،ط 1427 ، 1ه2006/م.

الرقم املوحد)10600( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
َ َ َ
،إين ال أ َرى طلحة إال قد حدث فيه املوت
ُ ِّ َ َ
َ
ُ
جليف ِة
فآذِن
ِ  فإنه ال ينبيغ،وِن به وعجلوا به
ِ
ُ
َ
ْ
ْ ِ مسلم أن حتْبَس بني ظه َر
.اين أهله

Verily, I think that Talhah is about to die.
So inform me when he is dead and make
haste (in burying him). Indeed, it is
improper for the corpse of a Muslim to be
kept lying unburied among his family
members.
**

533. Hadith:

: احلديث.533

ْ
ْ َ ُ
 أن طلحة بن:-ريض اهلل عنه- ني بن َوح َو ٍح
ِ عن حص
َ َ َ
َ
صىل اهلل-  فأت ُاه انليب، َم ِرض-ريض اهلل عنهما- الرباء
ََ
ُ َ
 «إين ال أرى طلحة إال قد: فقال، ي ُعود ُه-عليه وسلم
ُ ِّ َ َ
َ َ َ
ُ
 فإنه ال ينبيغ،جلوا به
وِن به وع
ِ  ُفآ ِذن،حدث فيه املوت
َ
ْ يف ِة مسلم أن حتْبَس بني َظ ْه َر
.»اين أهله
جل
ِ
ِ

Husayn ibn Wahwah, may Allah be pleased with him,
reported that Talhah ibn al-Baraa' ibn `Aazib, may Allah
be pleased with him, fell ill, so the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, went to visit him and
said: "Verily, I think that Talhah is about to die. So
inform me when he is dead and make haste (in burying
him). Indeed, it is improper for the corpse of a Muslim
to be kept lying unburied among his family members".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Talhah ibn al-Baraa' ibn `Aazib, may Allah be pleased
with both of them, fell ill, so the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, came to visit him
during his illness. When the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, informed them that he saw
on him the signs of death, he ordered them to inform
him of his death so that he could offer his funeral
prayer. He added that when they were certain of his
death, they should arrange for his funeral prayer and
burial quickly, because it is not commendable for the
corpse of a Muslim to remain with his family. The
Muslim is a revered and honored being, and when his
corpse began to decay and decompose, people might
find it repugnant and treat it with a sort of disrespect.
Therefore, it is a must to prepare the Muslim's funeral
as soon as possible in order to keep his dignity intact.

َ َ
َ مرض طلحة بن
 فأت ُاه انليب،-ريض اهلل عنهما- الرباء

-  ثم أخرب. يزوره يف مرضه-صىل اهلل عليه وسلم-

، أنه رأى عليه عالمات املوت-صىل اهلل عليه وسلم
: وقال،ثم أمرهم أن خيربوه بموته؛ ألجل الصالة عليه

 فأرسعوا يف جتهزيه والصالة عليه،إذا تيقنتم موته
َّ
 فإنه ال حيسن أن تبىق ُجثة املسلم بني أهله؛،ودفنه
ََ
، فإذا استحال َجيفة ونتنًا،ألن املسلم عزيز مكرم

، فيهان،استقذرته انلفوس ونفرت عنه الطباع
: ملحوظة.فينبيغ أن يَُسع يف جتهزيه؛ يلبىق ىلع عزته
 (طلحة بن الرباء بن:جاء يف رياض الصاحلني

 (طلحة: والصحيح كما يف مصادر اتلخريج،)اعزب

 كما يف ديلل،بن الرباء) وهو ابن عمري األنصاري

.الفاحلني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه:اتلصنيف
. رواه أبو داود:راوي احلديث
ْ
ْ
-ريض اهلل عنه-  ُح َصني بن َوح َو ٍح:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ َُ
ُ : ود ُه
.يزوره
• يع
َ َ َ
َّ
ْ
. بالرشوع يف الزنع: وذلك، ظهر فيه عالمة املوت: • حدث فيه املوت
ُ
. أعلموِن به: وِن
ِ • آ ِذن
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َ
َّ
اجليفة ُ :جثة امليت.
• ِ
ْ
َ
َ
• بني ظهر ْ
اين أهله  :أي :بينهم.
ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية عيادة املريض.
 .2حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تفقد أصحابه.
َ
 .3وجوب الرشوع بتجهزي امليت بعد تيقن وفاته ،وحيرم تأخريه بغري سبب.
 .4أن للموت عالمات تظهر ىلع جسد امليت.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي،
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
سنة النرش1418 :ه1997 -م.
العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .ديلل
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد
الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين
األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)8874( :
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َّ ُ ْ َ
ُ َ ِّ ُ
ْثةَ َ
وك ْ َ
احلل ِِف يف ابليع ،فإنه ينفق ثم
إياكم
َْ َ ُ
يمحق

 .534احلديث:

Beware of excessive swearing (by Allah) in
)sale transactions, for it sells (the goods
then erases (the blessing).
**

534. Hadith:

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه :-أنه سمع رسول اهلل Abu Qataadah, may Allah be pleased with him, -
َّ ُ ْ َ
reported that he heard the Messenger of Allah, may
وك ْ َ
رث َة احل َ
ف
ل
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إياكم
ِ
ِ
Allah's peace and blessings be upon him, say: "Beware
ُ َ ِّ
َْ
يف ابليع ،فإنه ينف ُق ثم يم َح ُق».
of excessive swearing (by Allah) in sale transactions,
for it sells (the goods) then erases (the blessing)".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث احذروا كرثة احللف يف ابليع والرشاء
ً
ولو صدقا؛ ألن كرثة احللف مظنة الوقوع يف الكذب،
ً
فمثال ال ينبيغ لإلنسان أن يقول :واهلل لقد اشرتيتها
ً
بمائة .ولو اكن صادقا ،ولو قال :واهلل لقد اشرتيتها

Brief Explanation:
**

Beware of swearing too much when buying and selling,
even if you are truthful, because excessive swearing
most likely leads to lying. For example, a person should
not say: "By Allah, I bought it for one-hundred," even if
he is saying the truth. If he said: "By Allah, I bought it
for one hundred," while he bought it for eighty, then this
is even worse, because he is lying and, at the same
time, swearing in a sale, which was forbidden by the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
He informed us that though swearing oaths in buying
and selling is a means for selling goods, Allah the
Almighty then removes the blessing from the sale
transaction because it is based on disobedience to
Allah's Messenger, and disobedience to him amounts
to disobedience to Allah the Almighty.

بمائة .ولم يشرتها إال بثمانني صار أشد؛ ألنه يكون
ً
بذلك اكذبًا حالفا يف ابليع ،وقد نىه انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن ذلك ،وأخرب بأن األيمان يف ابليع

سبب يف إنفاق السلع ،ثم إن اهلل -تعاىل -يمحق
َ
بركتها؛ ألن هذا الكسب َمبْ ِين ىلع معصية رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعصية رسول اهلل -عليهالصالة والسالم -معصية هلل -تعاىل-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُينَ ِّف ُق ثم َي ْم َ
ح ُق  :يُ ِّ
روج ثم يَنقص وتذهب بركته.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع ترك احلَلف يف اتلعامل واتلحذير منه؛ ملا فيه من جعل اهلل تعاىل آلة لرتويج ابلضاعة َ
وجلب ِّ
الربْح واحلصول ىلع َع َرض من ادلنيا
ِ
قليل.
َ
ُ
 .2احللف يف اتلعامل مع الصدق مكروه ،وأما مع الكذب فحرام  ،وهو كبرية ويمني غموس.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :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 رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8958( :
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ََ
ْ ٌَْ
َّ َّأَت انل
ني مِن
 ع-صىل اهلل عليه وسلم- ِب
ِ
َ َ
ْ ُْ
ُ َ َ
َ
 وهو ِيف سف ِره،ْشك ِني
ِ الم

A spy from among the polytheists came to
the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, while he was on a
journey.
**

535. Hadith:

: احلديث.535

َ
َّ  «أ ََت: قال-ريض اهلل عنه- عن سلمة بن األكوع
َّ انل
يب
ِ
ُ َ ْ ُْ ْ ٌَْ
 َوه َو ِيف،ني
رش ِك
ِ  عني ِمن الم-َ صىل اهلل عليه وسلمَ َ َ ْ َّ ُ ُ َّ َ َ َ
َ جلَ َس عنْ َد أ ْص
َ  َف،َس َفره
، ثم انفتل،حابِ ِه يتحدث
ِ
ِِ
َ ََ
ْ َ ُ ُُ ُْ
ُاقتُلُوه
َّ
ُّ
 اطلبوه و:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انل ِيب
َ ََ
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ
ُ َ
 َم ْن قتَل: ِيف ِر َوايَ ٍة «فقال.» فنفل ِين َسلبَه،فقتَلتُه
َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َّ
َ ْ َهل َسلَبُ ُه أ
ُ َ :األ ْك َو ِع َف َق َال
.»مج ُع
 ابن:الرجل؟ فقالوا

Salamah ibn al-Akwa‘, may Allah be pleased with him,
said: "A spy from among the polytheists came to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
while he was on a journey. The spy stayed with the
Companions of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, and talked to them,
and then he left. Thereupon, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: 'Go in pursuit
of him and kill him.' I killed him, and the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, gave me his
belongings (as an extra share)." According to another
Hadith, the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "Who killed the spy?" They (the
Companions) said: "Ibn al-Akwa‘." So he, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "All the
belongings of the killed man are for him (Salamah)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith highlights the Islamic ruling on a person هذا احلديث يف بيان حكم اإلسالم فيمن يتجسس
who spies over the Muslims while he is a one of the
combatant disbelievers. Salamah ibn Al-Akwa‘, may ىلع املسلمني من الكفار احلربيني؛ فقد أخرب سلمة
Allah be pleased with him, said: "A spy from among the صىل-  "أَت انليب: قال،-ريض اهلل عنه- بن األكوع
polytheists came to the Messenger of Allah, may Allah's
 عني من املرشكني" العني اجلاسوس-اهلل عليه وسلم
peace and blessings be upon him." The Arabic version
of the Hadith uses the word "‘ayn" (eye) in reference to  أو لشدة اهتمامه بالرؤية،سيم به؛ ألن عمله بالعني
the spy because the act of spying depends upon the  أي:" "وهو.واستغراقه فيها كأن مجيع بدنه صار عينا
eye, and because a spy is mainly concerned with and
focused on watching, as if his whole body has become ، "يف سفر-صىل اهلل عليه وسلم- واحلال أن انليب
an eye. The spy stayed with the Companions of the  ثم، عند أصحابه يتحدث، اجلاسوس:فجلس أي
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
صىل اهلل عليه-  فقال انليب، انرصف:انفتل أي
and talked with them and then went away. "Thereupon,
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  فطلبته فوجدته: أي، اطلبوه واقتلوه فقتلته:-وسلم
ً
َ َّ
him, said: 'pursue and kill him.' So I killed him." Here,  وهو ما خيص به،نفال
 أعطاين: فنَفل ِين أي،فقتلته
Salamah says that he pursued the spy, caught him, and
َ َ
killed him. "And the Prophet, may Allah's peace and  ما: أي:" "سلبه، ويزاد ىلع سهمه،الرجل من الغنيمة
blessings be upon him, gave me his belongings (as an اكن عليه من اثلياب والسالح سيم به؛ ألنه يسلب
extra share)." The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, gave Salamah all the  املركب وما عليه من الَسج: ويدخل يف السلب،عنه
belongings of the man, including clothes, weapons,  وما ىلع وسطه من، وما معه ىلع ادلابة من مال،واآللة
riding mount, and its saddle, along with all the money,
.ذهب وفضة
gold, and silver which the killed person had.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية رواها مسلم.
َ ْ
َ َ
اتلخريجَ :سل َمة ب ْ ِن األك َو ِع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• العني  :هو اجلاسوس اذلي يريد اكتشاف أخبار املسلمني؛ يلدل العدو ىلع ذلك.
• وهو يف سفر  :املراد به موقعة حنني.

• ثم انفتل  :أي حترك ،وخرج بَسعة.
َ
َ َّ َ
• فنَفل ِين  :أعطاين زيادة ىلع ما أستحقه من الغنيمة.

فوائد احلديث:
 .1قتل العني اذلي يبعثه األعداء يلتعرف ىلع أحوال املسلمني؛ ألن يف تركه َضرا ىلع املسلمني باإلخبار عن حاهلم ،وماكن الضعف منهم،
ً

وادلاللة ىلع ثغراتهم ،خبالف الرسل ،فإنهم ال يُ ْ
ؤذون؛ ألنهم داعة سالم وصلة اتلئام ،وهذا من حماسن اإلسالم.
ً
ً
 .2فيه أن من قتل قتيال يف املعركة وأقام ىلع قتله إياه بَينة؛ فله سلبه اذلي تقدم تعريفه.
 .3أن السلب للقاتل ،سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده.

 .4إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه - .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
إلسماعيل 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 - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .كشف اللثام رشح عمدة األحاكم -حممد بن أمحد بن سالم السفاريين -اعتىن به حتقيقا
وضبطا وخترجيا :نور ادلين طالب-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،دار انلوادر – سوريا-الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.

الرقم املوحد)2939( :
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َ
َ َأ ََت َر ُج ٌل م ِْن ال ْ ُم ْسلم
صىل اهلل- ني َرسول اهلل
ِِ
َ ُ َ َ ُ َ ََ
ْ َْ
َُ َ
 يا رسول: فناداه-ج ِد
ِ  وهو ِيف المس-عليه وسلم
ُ ْ َ َ ِّ
 إين زنيت،اهلل

A Muslim man went to the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him,
while he was in the mosque and called him,
saying: "O Messenger of Allah! I have
committed adultery".
**

536. Hadith:

: احلديث.536

ََ
 «أَت رجل ِم َن: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
 وهو يف-صىل اهلل عليه وسلم- املسلمني رسول
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ِّ
َ ََ
 فأع َرض،ت
 إين زني، يا رسول اهلل:املسجد فناد ُاه
ِّ
َ ََ
ْ َ َْ
َّ َ َ
 إين، يا رسول اهلل:اء َوج ِه ِه فقال
 فتَنَّح تِلق،عنه
ََْ
َّ َ َّ َ
َّ َ َ َ ْ َ
.ات
ٍ  حىت ثىن ذلك عليه أربع مر، فأعرض عنه،زنيت
َ َْ َ
ُ
َ ََ
َ
-  د َاع ُه َر ُسول اهلل:فل َّما ش ِه َد َىلع نف ِس ِه أ ْربع شهادات
َ َ ٌ
َ َ َ ََ
، ال: أبِك ُجنُون؟ قال: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم
َ ََ
ُ
َ َ َ
ْ ْ ُ ْ َ َ َ
: فقال َر ُسول اهلل، ن َع ْم: ف َهل أح ِصنت؟ قال:قال
َ ََ ْ ََ
َ ُ ْ َ َ
َُْ
ُ ُُْ َ
رب ِِن أبُو
 فأخ:اب
ٍ  قال ابن ِشه.»اذهبوا بِ ِه فارمجوه
ُ َُ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ
:بن عبْ ِد اهلل يقول
 س ِمع ج ِابر.سلمة بن عب ِد الرمح ِن
ُْ
ُْ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
 فلما أذلقته، فرمجناه بِالمصىل،«كنت ِفيمن رمجه
ْ ََْ
َ َ
َ َ َ ْ
.» ف َرمجْنَ ُاه، فأد َركنَ ُاه ِباحل َ َّر ِة،ار ُة ه َر َب
احلج
ِ

Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported:
"A Muslim man went to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, while he was in the mosque
and called him, saying: 'O Messenger of Allah, I have
committed adultery.' The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, turned his
face away from him. So the man came round (from the
other side) towards his face and said: 'O Messenger of
Allah, I have committed adultery.' The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
again turned his face away from him, until the man did
this four times. When he testified four times that he had
done so, the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, called him, saying: ' Do you
suffer any form of insanity?' The man replied: 'No.' The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, then asked him: 'Are you married?' The
man answered: 'Yes.' The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said (to his
Companions): 'Take him away and stone him (to
death).'" Ibn Shihaab said: 'Abu Salamah ibn ‘Abd-urRahmaan informed me that he heard Jaabir ibn
‘Abdullah say: ‘I was one of those who stoned him. We
stoned him at the place of prayer. When the stones hurt
him, he ran away. We caught him in Al-Harrah and
stoned him (to death)"'’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Maa‘iz ibn Maalik al-Aslamiyy, may Allah be pleased
with him, went to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, while he was in the mosque and
confessed to having committed adultery. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, turned
away from him, hoping that he would retract his
statement and repent to Allah in secret. Yet Maa‘iz was
angry with himself, and he was determined to purify his
self through the prescribed punishment. Hence, he
went to face the Prophet from the other side and again
confessed to having committed adultery. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, once
more turned his face to the other side, and he kept
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**

َ َْ
ُ أَ ََت َما ِع ُز
َّ  إىل-ريض اهلل عنه- يم
َّ ِ بن َمالِك األ ْسل
انليب
 فناداه، وهو يف املسجد-صىل اهلل عليه وسلمَ َ
ْ
َ َ واع
ِّ رت َف ىلع َن ْفس ِه
صىل-  فأ َع َرض عنه انليب،بالزنا
ِ
َ  لَ َعلَّه يَ ْرجع فَيتُوب فيما بَيْنَه،-اهلل عليه وسلم
وبني
ِ
ً
ْ
،نفس ِه
 ولكن قد جاء،-تعاىل- هلل
ِ اغضبا ىلع
ِ ا
ِ
ً
َْ
َ ِّ
َ
ُ
ْ
 فقصده من تِلقاء وجه ِه،ريها باحلد
ِ جاز ُما ىلع تط ِه
ِ
َ ً
َ
ْ ً َّ َ
َْ
َ
ْ
َ
ِّ
َ
َ
ُّ
صىل-  فأعرض انليب. فاعرتف بالزنا أيضا،مرة أخرى
ِّ  حىت َشه َد ىلع َن ْفسه،ً أيْضا-اهلل عليه وسلم
بالزنا
ِ
ِ
ْ  حينَئذ،أربع مرات
َ استَثْ َب
ُّ
صىل اهلل عليه- انليب
ت
ٍِ ِ

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ

ْ

ََ

ُ  هل به م ْن:فسأهل
َ ، عن َحاهل-وسلم
doing so until Maa‘iz confessed to having committed ، ال:جنُون؟ قال
ِ ِِ
ِ
َ
َ
ََ ْ
adultery four times. Afterwards, the Prophet, may ْ ُ َ َ َّ ُ ً ْ َ
َْ
ُ َ ْ َ ََ َ
هل
:
هل
أ
س
م
ث
،
ا
ري
خ
ه
ي
ل
ع
نوا
ث
فأ
،ه
ل
ق
ع
عن
ه
وسأل أهل
ِ
ِ
Allah's peace and blessings be upon him, asked him if
ْ ْ ٌ َ ُْ ُ
َّ َ َ َ ْ
ْ َّ
ُ
ُ
he was suffering from any form of insanity, and he هو حمصن أم ِبكر ال جيب عليه الرجم؟ فأخربه أنه
َّ
َْ
answered in the negative. The Prophet then asked his
َ ،ُحمْ َصن
ُ  لَ َعلَّ ُه لَم يَأْت ما يُوج:هل
ُ َ َوسأ
 ِم ْن لم ٍس،ب احلد
ِ
ِ
family about the state of his mind, and they said that he
َْ َْ
َّ َّ َ
َ َ َ َ ْ َّ
ِّ
was fine. The Prophet then asked him if he was صىل-  فلما استثبت. فرصح حبقيق ِة الزنا،أو تق ِبيل
َ
ِّ ُ
ُ وحتَ َّق َق م ْن ُو
(currently or previously) married or a virgin, as the جوب
، ِم ْن لك ذلك-اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
punishment of the virgin does not amount to stoning.
َ َ
َ  أَ َم َر أَ ْص،امة احل َ ِّد
ُ ُ ري
ْ َ َحابَه أَ ْن يَ ْذ َهبُوا به ف
.وه
مج
ِ إِق
ِ
ِ
He told him that he was married. Furthermore, the
َ َ ُ ُ
ََْْ
ُ َ َ َ
َ
Prophet asked him if he had committed complete -صىل اجل َ َنائِز
م
و
وه
د
يع الغرق
ِ
ِ فخرجوا بِ ِه ِإىل ب ِق
ِ
adultery, and not merely touching or kissing, but the َ َ َّ
َ فلما أَ َح َّس
َ حب ِّر احل
َّ ،مجوه
َ َ َطل،ارة
ُ َ فَ َر
َ ج
،ب انلجاة
ِ
ِ
ِ
man admitted to having committed complete adultery.
َ ورغ
َ
ار ِم َن
ب يف ال ِف َر
After the Prophet, may Allah's peace and blessings be  ألن انلفس البرشية ال،املوت
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ ْ
َ
ْ
َ ج َه ُزوا
upon him, had made sure of the veracity of all of those علَيْه
 فأ، فأدركوه باحل َ ََّرة، ف َه َر َب،تتحمل ذلك
conditions which require the implementation of the legal
َ َ َ
َ رمحه اهلل- ،ات
-.ور ِيض عنه
حىت م
prescribed punishment, he ordered his Companions to
take the man and stone him to death. They took the him
to Baqee‘ al-Gharqad [a place where the funeral prayer
is performed in Madinah] and stoned him. When he
experienced the severity of stoning, he asked to be
released and tried to escape death. He ran away as the
human soul is unable to bear this. The Companions
caught up to him in a place called "Al-Harrah" and
continued stoning him until he died; may Allah have
mercy upon him and be pleased with him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

. انتقل من انلاحية الِت اكن فيها: • فتنَّح

-.صىل اهلل عليه وسلم-  إىل انلاحية الِت يستقبل بها وجه انليب: • تلقاء وجهه
َ
َ
. ك َّر َر: • ث َّىن
. اعرتف: • شهد

. بلغت منه اجلهد واتلعب: • أذلقته
. تزوجت: • أحصنت

. أي مصىل العيد أو اجلنائز: • باملصىل

. أرض ذات حجارة سوداء معروفة باملدينة: • احلرة

:فوائد احلديث

َّ
َ
. جواز ِإقامة احلدود يف ُم َصىل اجلَنائِز.1
ً َ َ
ًَ ََْ
ْ
ْ
َ
َ
.ريا هلا من إثم املعصية
 وتط ِه،-تعاىل- هلل
ِ  غضبا، إذ جاد بنف ِسه-ريض اهلل عنه-  هذه المنقبة العظيمة لِما ِعز.2
ُ
َّ
ُّ
َّ
. وهو إمجاع ودلت عليه السنة، أن احلَد كفارة للمعصية الِت أ ِقيم احلَد هلا.3
َّ
. أن الزنا يثبت باإلقرار كما يثبت بالشهادة.4
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َّ ْ
ُ
اِص ي َ ْس ُق ُط باتلوبة َّ
انل ُصوح ،وهو إمجاع املسلمني.
 .5أن إِثم املع ِ
َ َّ
 .6أن املجنون ال يُعترب إقراره ،وال يثبت عليه احلد ،ألن رشط احلد اتللكيف.
ْ
ْ
َّ َ
َ َّ ُ َ
َُ
َُْ
َّ َ ُ ُ
َ
ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ
احلكم ِيف ال َمسألة.
عما جيب االس ِتفسار عنهِ ،م َّما يغ ِّري
فصيل
فِت اتلثبت يف األحاكمِ  ،والسؤال باتل ِ
 . 7أن ه ِ
جيب ىلع القايض وامل ِ
اإلمام يقيمها وال يهملها.
 .8أن احلدود إذا وصلت إىل ِ
َ َّ َ
ُ ْ َ ُ َ ْ َّ ْ
َُُْ
َّ َّ
َ
ُ
مجه بِاحلجارة حىت يموت ،وال جيب أن حيفر هل ِعند الرجم.
املحصن الزاين ر
 .9أن حد
َ
َ
ِّ
 .10أَنَّه ال ي ُ ْش َ َ
رت ُط يف إِقامة احلَد ،حضور اإلمام أ ْو نائِبِه.

املصادر واملراجع:

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

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلقعليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه - .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
 اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل 1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)2933( :
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َ ُ ُ ََْ
ُ ْ َُ
: فقلت-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت َرسول اهلل
َ ُ َ َ
ُ ُ َََْ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
 أفنأكل،اب
ٍ  إنا بِأر ِض قومٍ أه ِل ك ِت،يا رسول اهلل
َ
ِيف آن ِيتِ ِه ْم

I went to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
and asked: 'We live in the land of the
People of the Book; can we eat from their
plates’?
**

537. Hadith:

: احلديث.537

ُ ْ «أَ َتي: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب َث ْعلبة اخلُشين
Abu Tha`labah al-Khusahniyy, may Allah be pleased ت
with him, reported: "I went to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
asked: 'We live in the land of the People of the Book;
can we eat from their plates? It is also a land of game,
and I hunt the game with my bow, with my untrained
hound and with my trained hound. What is lawful for me
to eat?’ He said: ‘As for what you have mentioned about
the plates of the People of the Book, if you can find
other plates, do not use theirs, but if you cannot find
(other than theirs), wash their plates and eat from them.
If you hunt an animal with your bow after mentioning
Allah's name, eat it. If you hunt something with your
trained hound after mentioning Allah's name, eat it. If
you hunt something with your untrained hound and
manage to slaughter it (before it dies), eat it".

 يا رسول: فقلت-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُُ َََْ
 أفنأكل يف آنِيَ ِت ِهم؟ ويف، إنا بأرض قوم أهل كتاب،اهلل
ْ َ
ُ  أَص،أرض صيد
ْ يد ب َق
وبكل ِيب اذلي ليس
يس
ِ
و
ِ
ِ
ِ
َّ َ ُ
َ
َّ : فما يَصلح يل؟ قال،الم َعلَّم
َأما ما
ُ كلْيب
وب
،
م
بِمعل
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َْ َ
ْوجد ُتم
فإن
ِ :- يعين من آنية أهل الكتاب-ذكرت
َ ْ
َ
 ولكوا،فاغسلوها
جت ُدوا
ِ
ِ وإن لم
ِ ،غريها فال تأكلوا فيها
ََ
َ
َ
َ َ َ
َ ْ
َ ف
َ ت
اسم اهلل عليه
 فذكر، وما صدت بِق ْو ِسك،يها
ِ
ُْ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
َ ْ
ْ
َ
 فذكرت اسم اهلل، وما ِصدت بِكل ِبك المعل ِم،فلك
ُْ َ
َ ْ َ
َ ْ
َ الم َعلَّم فَأَ ْد َر ْك
ُ ك غري
ت
 وما ِصدت بِكل ِب،عليه فلك
ِ
ِ
ُْ َ َ َ َ
.»ذاكت ُه فلك

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Tha`labah, may Allah be pleased with him, asked
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, if they were allowed to eat from the plates of the
People of the Book, although they may be impure? The
"People of the Book" refers to the Jews and the
Christians, who were Abu Tha`labah’s neighbors. The
Prophet permitted him to use these plates for eating or
otherwise on two conditions: 1. To not look for other
utensils. 2. To wash them. He then said that they were
living in a land full of game and he would hunt with his
bow, his trained hound, and his untrained hound. He
asked what would be lawful to eat if caught by any of
them. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, told him that the game shot by his bow
would be permissible to eat on condition that he must
mention the name of Allah, the Exalted, when he
releases the arrow from the bow. Likewise, it would be
permissible to eat the game caught by the trained
hound if the name of Allah was mentioned when
releasing it. However, it would not be permissible to eat
the game caught by the untrained hound, unless the
game was found alive and slaughtered in an approved
manner.
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صىل اهلل عليه-  للنيب-ريض اهلل عنه- ذكر أبو ثعلبة

 واملراد، أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب-وسلم
 فهل حيل هلم أن يأكلوا يف،بهم ايلهود أو انلصارى

،أوانيهم مع الظن بنجاستها؟ فأفتاه جبواز األكل فيها
-1 :ومن باب أوىل استعماهلا يف غري األكل برشطني

 وذكر هل أنهم. وأن يغسلوها-2 .أن ال جيدوا غريها

 وأنه يصيد بقوسه وبكلبه املعلم ىلع،بأرض صيد

 فما يصلح هل، وبكلبه اذلي لم يتعلم،الصيد وآدابه

وحيل من صيد هذه اآلالت؟ فأفتاه بأن ما صاده

-تعاىل-  برشط أن يذكر اسم اهلل،بقوسه فهو حالل

 فما اكن، وأما ما تصيده الالكب.عند إرسال السهم
ً
منها معلما وذكر اسم اهلل عند إرساهل فهو حالل
ً
 فال حيل صيده إال أن جيده، وأما اذلي لم يتعلم،أيضا
ً
.اإلنسان حيا ويذكيه اذلاكة الرشعية

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.
َ ََْ
َ
ُ َْ
اتلخريج :أبو ثعلبَة اخلُش ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اخل ُ َش َّ
ين  :منسوب إىل خشينه بطن من قضاعة ،قبيلة قحطانية.
ِ
َ
• بِق ْو ِيس  :آلة ريم قديمة معروفة.
َْ
ُ َ َّ
• لكيب المعلم  :وهو املدرب ىلع الصيد.

فوائد احلديث:
 .1إباحة استعمال أواين الكفار ،ومثلها ثيابهم ،عند عدم غريها ،وذلك بعد غسلها.
 .2إباحة الصيد بالقوس :وباللكب املعلم برشط ذكر اسم اهلل عند إرساهلما.
 .3أن صيد اللكب اذلي لم َ
يعلم ،ال حيل إال إن أدركه اإلنسان فذاكه قبل موته.
 .4فضل العلم ىلع اجلهل ،إذ أبيح صيد اللكب املعلم دون اللكب اذلي لم يعلم ،فقد آثر العلم حىت يف ابلهائم.
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.ـ -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- .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.

الرقم املوحد)2956( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, arranged for a
horse race among the horses that had been
especially prepared for that purpose to take
place between Al-Hafyaa and Thaniyyat-ulWadaa.‘

ُ َ
ْ َ
َّ
َض ِّمر
َ
ُّ
 ما-صىل اهلل عليه وسلم- أجرى انل ِِب
ْ
َ َ
ْ َْ ْ
ْ َْ ْ
ِ احلف َيا ِء إىل ثن ِ َّي ِة ال َو َد
اع
 مِن:مِن اْلي ِل

: احلديث.538

**

538. Hadith:

ْ َ
 «أج َرى: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ْْ
َّ
ُّ انل
 ِم ْن: ما ُض ِّم َر ِمن اخلَيل-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ
َ َ ْ َْ
ْ
َ َ
َ إىل ثَن َّي ِة
 ِم ْن: َوأج َرى ما ل ْم يُض َّم ْر،الوداع
احلفيا ِء
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ  َوكن: قال ابن عمر.اثلَّن َّية إىل مسجد بين ُز َريق
ت
ِ ِ
ٍ
َ َ
ْ َْ
َ
ْ َ َ
َّ
َ
: ِمن احلفياء إىل ثنِية الوداع: قال سفيان.ِفيمن أجرى
َ
ْ
 ومن ثنِ َّية الوداع إىل مسجد بين، أو ِس َّتة،مخسة أميال
ٌ
.» ِميل:ُز َريْ ٍق

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both
of them, reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, arranged for a horse race
among the horses that had been especially prepared
for that purpose to take place between Al-Hafyaa and
Thaniyyat-ul-Wadaa‘, and for the horses which had not
been prepared from Thaniyyat-ul-Wadaa‘ to the
mosque of the Bani Zurayq." Ibn ‘Umar said: "I was one
of those who took part in that horse race." Sufyaan, a
sub-narrator, said, "The distance between Al-Hafyaa
and Thaniyyat-ul-Wadaa‘ is five or six miles, and
between Thaniyyat-ul-Wadaa‘ and the mosque of the
Bani Zurayq there is one mile".

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

ً

:املعىن اإلمجايل

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon ، مستعدا للجهاد-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
him, was ready for jihad and thus observed what could َ
َ :-تعاىل-  عمال بقوهل،قائما ً بأسبابه
ا
م
هلم
دوا
ع
أ
{و
ِ
help him undertake it. In this respect, he complied with
َ
ُ َ
َ ْ
ْ
ْ اط اخلَيل
Allah's saying: {And prepare against them whatever تر ِهبُون بِ ِه عدو
ِ استطعتم ِمن قو ٍة َو ِمن ِرب
ِ
ُ ُ
you are able of power and of steeds of war by which
وي َم ِّرن أصحابه ىلع
اهلل وعدوكم} فاكن يضمر اخليل
you may terrify the enemy of Allah and your enemy.}
ََّ
َّ
[Surat-ul-Anfaal: 60] So he would keep horses under ، والكر والفر عليها،املسابقة عليها يلتعلموا ركوبها
َ الم
ُ ويقدر هلم الغايات الِت يبلغها َج ْر ُي َها
conditions that would make them strong. He would also ض َّم َرة ىلع
train his Companions in horse racing in order for them
َّ َ ُ َّ َ ُ
َّ
to master the strategies of horse mounting. He also set ، تلكون مدربة معلمة، وغري املضمرة ىلع حدة،حدة
the distance that trained and untrained horses should  وذلا فإنه،ويلكون الصحابة ىلع استعداد للجهاد
cover separately so that each category would receive
ُ ويه الِت أُطعمت- أجرى املضمرة
ِّ وج
باعتدال
عت
و
proper training. In this regard, he made trained horses,
َّ
which were strong enough because of their feeding  وغري املضمرة، ما يقرب من ستة أميال-حىت قويت
ً
system, race six miles. Untrained horses were made to  أحد-ريض اهلل عنه-  واكن عبد اهلل بن عمر،ميال
run only one mile. ‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be
.شباب الصحابة املشاركني يف ذلك
pleased with both of them, was a young man then, and
he participated in the horse race.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• ما ُض ِّم َر  :املضمرة يه الِت أعطيت العلف حىت سمنت وقويت ثم قلل هلا تدرجييا تلخف وتضمر فتَسع يف العدو وتقوى ىلع احلركة.
ْ
• احلَفيَاء  :ماكن خارج املدينة.
• ثنية الوداع  :موضع سيم بذلك؛ ألن املسافر من املدينة خيرج معه املودعون ،واثلنية يه الطريق يف اجلبل.
• ُز َريق  :هم بطن من األنصار.
• مخسة أميال  :امليل حنو كيلو مرتين إال سدسا.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتلمرن للجهاد وتعلم الفنون العسكرية ،والعلوم احلربية ،استعدادا ملجابهة العدو ،وهو خيتلف باختالف األزمنة ،فللك زمن
سالحه وأدوات قتاهل وآالته.

 .2املسابقة ىلع اخليل مرشوعة ،وإذا اكنت لالستعداد للجهاد جاز أخذ العوض عليها ،وال يقال إنها قمار؛ وذلك لورود ديلل خاص( :ال سبق إال
يف خف أو نصل أو حافر) ،وللقاعدة الرشعية  :إذا ترجحت املصلحة ىلع املفسدة وغمرتها ،اغتفرت املفسدة ذللك.
 .3ال يتقيد أخذ العوض بإجراء اخليل ،فلك ما أاعن ىلع قتال األعداء ،فاملغابلة عليه بِ َع َوض جائزة ،للحديث السابقَ( :ال َسبَ َق إال يف نصل أو
خف أو حافر) والسبق أخذ عوض.

 .4أن مثل هذه املسابقة مع انلية الصاحلة عبادة؛ ملا فيها من تنشيط اجلسم يلنهض بالعبادة ىلع أحسن وجه.
ُ
 .5أن جيعل للمسابقة ىلع اخليل والريم بابلنادق وغريهما ،أمد مناسب هلا ،وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل للخيل املضمرة اخلفيفة
القوية حنو ستة أميال ،وللخيل السمان اثلقال ميال.
 .6جواز جتويع ابلهائم ىلع وجه الصالح عند احلاجة إىل ذلك ،وليس هو من باب تعذيبها ،بل من باب تدريبها للحرب.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط1422 .ه - .صحيح مسلم ،ط .دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .تيسري العالم برشح

عمدة األحاكم ،للشيخ عبد اهلل البسام ،ت :صبيح احلالق ،مكتبة الصحابة ،الطبعة العارشة1426 ،ه - .اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن،
املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)2934( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
ِّ َ َّ َ ُ َ
ُ ْ ُ ْ َ ََ َ
 أتكف ُر عِّن،ِيل اهلل
ب
س
يف
ت
أرأيت إن قتِل
ِ ِ
َ ََخ َطاي
اي؟

If I am killed for the cause of Allah, will my
sins be forgiven?
**

539. Hadith:

: احلديث.539

ِّ ْعن أيب قتادة احلارث بن رب
 عن-ريض اهلل عنه- يع
ِ ِ
َ  أَنَّ ُه:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ فذكر،قام فيهم
ُ
َّ َ
َ
َ
هلل أفضل
يف
اجلهاد
ن
هلم أ
ِ  واإليمان با،هلل
ِ سبيل ا
ِ
َ
ٌُ َ َ
َ
 أرأيت إن،هلل
ِ  يا رسول ا: فقال، فقام رجل،األعمال
ِ
َ
َ ِّ َ ُ َّ َ ُ
َ
ُ ْقُتل
َ
َ
 تكفر عين خطاياي؟ فقال هل،هلل
يف
ت
ِ سبيل ا
ِ
ِ
ْ ُ ْ
ُ
َ
 إن ق ِتلت يف، «نعم:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ رسول ا
ْ ُ َُْ ٌ ْ ُ ٌ َُْ ٌ َ َ
 ثم.» مق ِبل غري مدبِ ٍر، وأنت صابِر حمت ِسب،هلل
ِ سبيل ا
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
َ  «كيْ َف قل:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
»ت؟
قال
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
َ ُ
َ
َ َ
ُ
 أتكف ُر َع ِّين،هلل
ِ يل ا
ِ  أرأيت إن ق ِتلت يف س ِب:قال
َ
ُ
َ َ َ َ
:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ خطاياي؟ فقال هل رسول ا
ْ َُْ ٌ ْ ُ ٌ َُْ ٌ َ َ
 إال،ري ُمدبِ ٍر
 مق ِبل غ، وأنت صابِر حمت ِسب،«نعم
َ
َ ْ َّ َ َ ْ َّ
َ َ
.» قال ِيل ذلِك-عليه السالم- ربيل
ِ ادلين؛ فإن ِج

Abu Qataadah al-Haarith ibn Rib‘iy, may Allah be
pleased with him, reported that the Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, stood
up among his Companions and said: "Jihad for the
cause of Allah and faith in Allah are the most virtuous
of actions." A man stood up and said: "O Messenger of
Allah! Inform me, if I am killed for the cause of Allah, will
my sins be forgiven?" The Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him) said: "Yes, if
you are killed for the cause of Allah while you are
patient, hopeful of the reward, and advancing forward
without retracing (while fighting)." Then he said: "What
was your question?" He inquired again: "Inform me, if I
am killed for the cause of Allah, will all my sins be
forgiven?" The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, replied: "If you remained
patient and hopeful of the reward and fought without
turning your back to the enemy. Everything (of your sins
will be forgiven) except debt. Jibreel (Gabriel) told me
this".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ً
The Messenger, may Allah’s peace and blessings be ،خطيبا
 يف الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم- قام انليب
upon him, stood up and addressed his Companions
َ
and told them about the high status of jihad and that the فذكر هلم أن اجلهاد إلعالء لكمة اهلل واإليمان باهلل
most noble deeds are jihad for establishing Allah’s صىل اهلل-  فقام رجل فسأل انليب،أفضل األعمال
religion on this earth and having faith in Allah. A man
ُ
قتلت إلعالء لكمة اهلل أتغفر
 أرأيت إن:-عليه وسلم
asked if Allah would forgive his sins if he were to be
killed in battle while attempting to establish the ، نعم:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،يل ذنويب
َ ولكن برشط أن تكون قُت
dominance of Allah’s religion. The Messenger, may لت صابرا ُمتحمال ما
ِ
Allah's peace and blessings be upon him, replied in the
ٍّ
positive. However, there are conditions. One must be  غري فار من ساحة،-تعاىل-  خملصا هلل،أصابك
killed while being patient withstanding the pain, sincere  شيئا-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم استدرك انليب،اجلهاد
in his cause, and without retreating. The Messenger,
َّ وهو
 منبها ىلع أن اجلهاد والشهادة ال تكفر،ادلين
may Allah's peace and blessings be upon him,
.حقوق اآلدميني
exempted debt, declaring that martyrdom is not an
exemption to returning people their rights.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

25

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• قام فيهم  :أي :خطيبا.
ُ َ
• تكفر  :تغفر.

• خطاياي  :ذنويب.
ُ
• صابر  :متحمل ما أصابك من مكروه يف القتال من جرح وغريه.
• حمتسب  :خملص هلل تعاىل ترجو اثلواب منه.
• مقبل غري مدبر  :أي :مقدم غري فار.
• َّ
ادلين  :القرض املؤجل.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد إلعالء لكمة اهلل تعاىل ،وعظيم ثواب من يقتل وهو جمتهد يف مقاتلة أعداء اهلل عز وجل.
 .2الشهادة برشوطها تكفر اذلنوب إال َّ
ادلين وغريه من حقوق اآلدميني.
 .3اإلمام حيث أصحابه ويذكرهم بفضائل األعمال وأفضلها يلقبلوا عليها.
 .4حرص أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع طلب األعمال املكفرة لذلنوب.
 .5جواز االستفهام واالستدراك ىلع الالكم إذا اكن يف ذلك زيادة فائدة أو بيان.
 .6أن السنة انلبوية ويح من اهلل -تعاىل-.
 .7تعظيم شأن ادليون وأهمية سدادها رسيعا.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه .املعجم الوسيط ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .تطريز رياض
الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)4227( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
ْ َ َ َ
ُ َْ
،أ َرى ُرؤياك ْم قد ت َواطأت يف السبعِ األواخر
َ َ َََْ ََ َ َُ
فمن اكن متح ِّريها فليتح َّرها يف السبعِ األواخر

I see that your dreams have coincided with
each other upon the last seven nights. So,
whosoever seeks it, let him seek it in the
last seven nights.

: احلديث.540

**

540. Hadith:

 أن رجاال:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ُ -صىل اهلل عليه وسلم- من أصحاب انليب
أروا يللة

Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with them,
reported that some of the companions of the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, were
shown Lailat-ul-Qadr (Night of Decree) in their dreams
to be in the last seven nights of Ramadan. The
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said: “I see that your dreams have
coincided with each other upon the last seven nights.
So, whosoever seeks it, let him seek it in the last seven
nights”.

صىل-  فقال انليب.القدر يف املنام يف السبع األواخر

« أرى رؤياكم قد تواطأت يف:-اهلل عليه وسلم
َّ
ِّ  فمن اكن ُم،السبع األواخر
فليتحرها يف السبع
تحريها

.»األواخر

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

 فيها تضاعف،يللة القدر يللة رشيفة عظيمة

**

The Night of Decree is a noble and honorable night, in
which good deeds are multiplied; sins are forgiven; and
affairs are decreed. When the companions, may Allah
be pleased with them, learned of its status and
importance, they wished to know its timing. However,
Allah, out of His wisdom, hid its timing; so that people
may attempt to seek it out with more diligence in
worship, which, in return, will benefit them. Some of the
Companions saw in their dreams that it was during the
last ten nights of Ramadan. When the Messenger
learnt about this, he said that since all of their dreams
coincided that it was during the last ten nights; so,
whoever is seeking it out should do so on the last then
nights, particularly the odd nights of the last tenth, more
likely the twenty seventh.

 وملا علم. وتقدر األمور،احلسنات وتكفر السيئات

، فضلها وكبري مزنتلها-ريض اهلل عنهم- الصحابة
سبحانه-  ولكن اهلل،أحبوا االطالع ىلع وقتها

 حبكمته ورمحته خبلقه أخفاها عنهم يلطول-وتعاىل
 فيكرثوا من العبادة الِت تعود،تلمسهم هلا يف الليايل
، فاكن الصحابة يرونها يف املنام.عليهم بانلفع
ً

واتفقت رؤاهم ىلع أنها يف السبع األواخر من شهر

 "أرى:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،رمضان

 فمن اكن متحريا،رؤياكم قد تواطأت يف السبع
َّ
 "العرش: ويف رواية،"فليتحرها يف السبع األواخر
ً
، فإنها أرىج، خصوصا يف أوتار تلك العرش،"األواخر
ْ َْ
، وعرشه األخري أكرث،فليُح َرص املسلم ىلع رمضان
.ويللة سبع وعرشين أبلغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
. يف املنام-تعاىل-  أراهم اهلل: • أ ُروا

. سميت يللة القدر لعظيم قدرها ورشفها: • يللة القدر
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• أَ َرى  :أعلم أو أبرص ً
جمازا.
َ َ َ ْ
اطأت  :اتفقت.
• تو
َ
َ
َ
• ُمتح ِّريها  :اتلحري هو :طلب اليشء بانلظر فيما يرجو به إصابة احلق.

فوائد احلديث:
 .1فضل يللة القدر ،ملا مزيها اهلل -تعاىل -من ابتداء نزول القرآن ،وتقدير األمور ،وتزنيل املالئكة الكرام فيها ،فصارت يف العبادة كعبادة ألف
شهر.

 .2العمل بالرؤيا الصاحلة ،إذا دلت القرينة ىلع صدقها ولم ختالف الرشع.
َّ
 .3أن اهلل -تبارك وتعاىل من حكمته ورمحته -أخفاها ِيلَ ِجد انلاس يف العبادة ،طلبا هلا ،فيكرث ثوابهم.
 .4أن يللة القدر يف رمضان وأنها يف السبع األواخر.
ً

 .5استحباب طلبها ،واتلعرض فيها نلفحات اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تنبيه
األفهام رشح عمدة األحاكم /حممد بن صالح العثيمني  -مكتبة الصحابة-الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة -الطبعة األوىل 1426ه - .تيسري العالم
رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .تأسيس األحاكم
برشح عمدة األحاكم ىلع ما صح عن خري األنام رشح وتعليق :الشيخ العالمة أمحد بن حيىي انلجيم ،نسخة الشاملة.

الرقم املوحد)4545( :
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َ ْ ُ
ْ َ َ
َ ُ
اجلنازة ِ فإنها إن تك صاحلة :فخري
ب
وا
ع
ْس ِ ِ
أ ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ ِّ ُ
ك ِسوى ذلكٌ :
فْش
تقدمونها إيله ،وإن ت
َ ُ
َ َ ُ َُ
تضعونه عن ِرقابِك ْم

 .541احلديث:

Hurry up with the funeral (the dead body),
for if it is righteous, you will be taking it
forward to what is good; and if it is
otherwise, you will be laying evil off your
necks.
**

541. Hadith:

عن أيب ُه َر ْي َر َة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
ْ
َ ُ that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ ْرس ُ
اجلنَ َ
ك
ت
إن
فإنها
ة
از
ب
وا
ع
ِ
ِ
ِ ِ
blessings be upon him, said: "Hurry up with the funeral
َ ُ
ُ َ ِّ ُ َ َ
صاحلة :فخري تقدمونها إيله .وإن تك ِسوى ذلك(the dead body), for if it is righteous, you will be taking :
َ ُ
ٌ َ َ َُ
it forward to what is good; and if it is otherwise, you will
فرش تض ُعونه عن ِرقابِك ْم».
be laying evil off your necks".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أمر الشارع احلكيم باإلرساع بدفن اجلنازةThe Prophet, may Allah's peace and blessings be upon ،
him, ordered that the dead body should be carried
واالحتمال اآلخر أن املراد اإلرساع يف جتهزي امليتquickly for burial, or he probably meant that it should be ،
من اتلغسيل والصالة واحلمل وادلفن ،وذلك ألنها إذا prepared quickly by getting it washed, prayed over,
carried, and buried. This is because if the dead person
اكنت صاحلة ،فإنها ستقدم إىل اخلري والفالح ،وال
was righteous, then he would be taken quickly to a good
َ ِّ
ينبيغ تعويقها عنه ،ويه تقول :قدموِن قدموِن ،وإن destination and should not be delayed. We learnt from
اكنت سوى ذلك ،فيه رش بينكم ،فينبيغ أن another Hadith that the dead person says: ''Take me
forward. Take me forward.'' If the dead person was evil,
تفارقوه ،وترحيوا أنفسكم من عنائه ومشاهدتهthen staying longer would be a bad thing for people, ،
hence, the dead body should better be taken quickly to
فتخففوا منه بوضعه يف قربه.
the grave.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ْ
واجلنَ َ
• أَ ْرس ُعوا ب ْ َ َ
ازة :امليت.
اجلنازة  :أي بالسري بها وإيصاهلا للقربِ ،
ِ ِ
ِ
• صاحلة  :قائمة حبقوق اهلل وحقوق عباده.
• خري  :املراد باخلري نعيم القرب.

• ِسوى ذلك  :غري صاحلة وعرب عنه بسوى ذلك حتاشيا لبشاعة اللفظ.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اإلرساع بتجهزي امليت ومحله ،دون أن يرض اجلنازة أو املشيعني بتلك الَسعة.
ً
 .2يقيد اإلرساع بما إذا لم يكن املوت فجأة خيىش أن يكون إغماء ،فينبيغ أن ال يدفن حىت يتحقق موته ،أو يكون يف تأخريه يسريا ملصلحة،
ُ
من كرثة املصلني ،أو حضور أقاربه ،ولم خيش عليه الفساد.
 .3فيه طلب مصاحبة األخيار ،واالبتعاد عن األرشار.

 .4القرب خري للميت الصالح من ادلنيا.

 .5حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم ببيان حكمته.
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 .6مرشوعية اخلالص من الرش وأهله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،
لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ملحمد بن
صالح العثيمني -رمحه اهلل -مكتبة الصحابة ،الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل1426 ،ه.

الرقم املوحد)3109( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ُ َ ََ
ْ َ
،بِسب ٍع-صىل اهلل عليه وسلم- أم َرنا َرسول اهلل
ْ َ ْ َ َ ََ
َونهانا عن سب ٍع

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered us to do
seven things and forbade us from doing
seven things.
**

542. Hadith:

: احلديث.542

َ
َ  «أ: قال-ريض اهلل عنهما- عن الرباء بن اعزب
مرنا
ِ
َ َََ ْ َ
 ونهانا عن،بِسب ٍع-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ََْ َ َْ
َ َ َََْ ْ َ
َ َو ِّاتب،ادة ال ْ َمريض
ِ
يت
م
ش
ت
و
،
ة
از
ن
اجل
اع
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ  أمرنا بِ ِعي:سب ٍع
ُ ْ َْ ْ ََ
ْ ُْ َْ َ َْ َْ َ
َْ
،رص المظلوم
ِ الع
ِ  ون،)ار القس ِم (أو المق ِس ِم
ِ  و ِإبر،اط ِس
َّ  َوإفْشا ِء،ادلايع
َّ َوإجابة
َ  َو َن َهانَا عن َخ َوات. ِالسالم
-يم
ِ
ِ
َِ
ََ
ُّ ْ َ َ
َّ ْ
َ َّ
ُّ
 وعن، وعن الرشب بِال ِفضة، بِاذلهب-أو عن ختت ٍم
َ
َ ْ َ َواإل ْست، َوعن لُبْس احلرير،ّس
ِّ ِّ  وعن الْ َق،الميَاثِر
،رب ِق
ِ
ِ
ِ ِ
ِّ َو
.»ادليباج

Al-Baraa ibn ‘Aazib, may Allah be pleased with them,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered us to do seven things
and forbade us from doing seven things. He ordered us
to visit the sick, to follow the funeral procession, to
invoke Allah's mercy upon the one sneezing, to help
others to fulfill their oaths, to help the oppressed, to
accept the invitation of others, and to spread the
greeting of peace. He forbade us to wear gold rings; to
drink in silver utensils; to use Mayaathir (cushions of
silk stuffed with cotton and placed under the rider on
the saddle) and the Qasiyy (linen clothes containing silk
brought from an Egyptian town); and to wear silk,
brocade and Deebaaj (another fine kind of silk).
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was sent in order to perfect good manners.
Therefore, he encouraged the Muslims to observe all
noble manners and deeds and forbade them to do ugly
things. Among the things which he commanded the
Muslims to observe is visiting the sick people. It is a
duty on the Muslims to visit sick fellow Muslims, to fulfill
the right of a Muslim brother, soothe him, and
supplicate Allah for him. Also, the Muslims should
follow the funerals of the dead among them, since this
act involves reward for the follower, supplication for the
one being followed, greeting the grave dwellers, as well
as deriving lessons and admonition. Also, when
someone sneezes and praises Allah, one should
respond with: "May Allah have mercy upon you." If
someone swears that another does something, one
should comply and respond to his request so as to save
him the expiation of his oath. One is required, as well,
to support the oppressed, for doing this features an
aspect of averting injustice, repelling the transgressor,
preventing his evil, and forbidding what is wrong.
Likewise, one should answer the invitation, so as to
foster closeness between the hearts and remove
negative feelings, for declining the invitation brings
about alienation and aversion. If one is called to attend
a wedding party, it is obligatory to respond. One should
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َ
 يلُتم ماكرم-صىل اهلل عليه وسلم- بُ ِعث انليب

، وذلا فإنه حيث ىلع لك خلق وعمل كريمني،األخالق
ْ ،وينىه عن لك قبيح
ومن ذلك ما يف هذا احلديث من

 عيادة املريض الِت فيها:األشياء الِت أمر بها ويه
ُ ، وتَرويح عنه،قيام حبق املسلم
 واتباع،وداعء هل
، ملا يف ذلك من األجر للتابع وادلاعء للمتبوع،اجلنازة

 وتشميت،والسالم ىلع أهل املقابر وال ِعظة واالعتبار

 وإبرار. يرمحك اهلل:العاطس إذا محد اهلل فيقال هل

قسم املقسم إذا داعك ليشء وليس عليك َضر فترب
ُ
 وتلجيب، ئلال حتوجه إىل اتلكفري عن يمينه،قسمه
 ونرص املظلوم من ظامله ملا فيه،خاط َر ُه
ِ دعوته وجترب
 وانليه، ودفع املعتدي وكفه عن الرش،من رد الظلم
َّ
 ألن يف ذلك تقريبا بني، وإجابة من داعك،عن املنكر

 ويف االمتناع الوحشة،القلوب وتصفية انلفوس
، فإن اكنت ادلعوة لزواج فاإلجابة واجبة.واتلنافر

 وهو، و إفشاء السالم،وإن اكنت لغريه فمستحبة

 وداعء، وهو أداء للسنة،إعالنه وإظهاره للك أحد

. وسبب جللب املودة،للمسلمني من بعضهم بلعض

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أما األشياء الِت نىه عنها يف هذا احلديث فاتلختم also spread the greeting of peace, for this is a prophetic
practice which involves supplication for the Muslims
خبواتم اذلهب للرجال ،ملا فيه من اتلأنث وامليوعةand a cause of amiability. On the other hand, there are ،
وانتفاء الرجولة ،وعن الرشب بآنية الفضة ،ملا فيه من also things that are forbidden to do, such as wearing
gold rings by men, which is a sign of effeminacy and
َّ َ
الَس ِف واتلكرب ،وإذا منع الرشب مع احلاجة إيله
softness and contradicts manliness. Also, it is forbidden
فسائر االستعماالت أوىل باملنع واتلحريم ،وعن to drink in silver utensils, for it involves extravagance
املياثر ،والقّس ،واحلرير ،وادليباج ،واإلستربق ،ويه and arrogance. Since drinking in silver utensils is
forbidden although it might be needed, other uses are
من أنواع احلرير ىلع الرجال؛ فإنها تدعو إىل اللني forbidden with greater reason. The Prophet, may
َّ َ َ
عة ،والرجل Allah's peace and blessings be upon him, mentioned
والرتف الذلين هما سبب العطالة وادل
ً types of silk (Mayaathir, Qisiyy, Deebaaj, Istabraq) as
يطلب منه النشاط والصالبة والفتوة ،يلكون دائما
forbidden for men, for such clothes lead to comfort and
ً
مستعدا للقيام بواجب ادلفاع عن دينه وحرمه luxury, which are reasons for idleness and laziness.
Men should be active, strong, and youthful in order for
ووطنه.
them to be ready to do their duty of defending their
religion, honor, and countries.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
يت الْ َعاطس  :وهو َما ُي َق ُال بعد محده هلل بسبب عطاسه( :يرمحك َ
• ت َ ْشم ُ
اَلل) تشميتا.
ِ
ِ ِ
َ
ٌ
ُ
َ
قسم يف قسمه ,إذا اكن طاعة هلل أو مباحا وهو مستحب.
• إبرار القسم  :تنفيذ ما أقسم عليه الم ِ
• إفشاء السالم  :إشاعته.
ْ
• ال َميَاثِر  :مجع ميرثة ،ويه وطاء يوضع ىلع رسج الفرس ورحل ابلعري من األرجوان.
َ
ُ َ
الق ِ َّ
ثياب خ ٍّز (من أنواع احلرير) ،ويه نسبة إىل قس إحدى قرى مرص.
ّس :
•
ُ َ
ََُ
ْ
ْ
َ
ِّ
َ
َ
يباج (من أنواع احلرير) ،لكمة فارسية ن ِقلت إىل العربية.
• اإلستربق  :ما غلظ ِمن ادل ِ

فوائد احلديث:
 .1استحباب عيادة املريض.
 .2استحباب اتباع اجلنائز للصالة عليها ودفنها إذا قام بذلك من يكيف ،وإال فيه فرض كفاية.
 .3تشميت العاطس إذا محد اهلل بقوهل( :يرمحك اهلل) فيكون الرد واجبا.
 .4إبرار قسم املقسم ،وهو مستحب ،ملا فيه من جرب القلب وإجابة طلبه يف غري إثم.
 .5وجوب نرص املظلوم بقدر استطاعته ،ألنه من انليه عن املنكر ،وفيه رد للرش وإاعنة املظلوم وكف الظالم.
َ
 .6إجابة ادلعوة ،فإن اكنت لعرس وجبت اإلجابة إن لم يكن ث َّم منكر ال يقدر ىلع إزاتله ،وإن اكنت لغريه من ادلعوات املباحة استحبت،
وتتأكد بما يرتتب عليها من إزالة ضغينة أو دفع رش.

 .7إفشاء السالم بني املسلمني؛ ألنه داعء بالسالمة ،وعنوان ىلع املحبة واإلخاء.
 .8انليه عن ختتم الرجال خبواتم اذلهب ،فهو حمرم.

 .9انليه عن الرشب بآنية الفضة ،وأعظم منه اذلهب ،وأحلق به سائر االستعماالت إال ما ورد استثناء يف نصوص أخرى.
 .10انليه عن لبس القّس واحلرير ،واإلستربق ،وادليباج للرجال.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  1423 ،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  -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.

الرقم املوحد)2944( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َ ٌْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ْ َ
ري لك
أم ِسك عليك بعض مال ِك فهو خ

Keep some of your wealth, for this is better
for you.
**

543. Hadith:

: احلديث.543
َ

ُ : قال-ريض اهلل عنه- عن ك ْعب بن مالك
Ka‘b ibn Maalik, may Allah be pleased with him,  يا:قلت
َ
ً
reported: "I said: 'O Messenger of Allah, I would like to
َْ َ
َ
ْ ْنل َع م
إىل
صدقة
مايل؛
ن
أ
أن
وبِت
ت
ن
م
إن
،اهلل
رسول
ِ
ِ
ِ
give all of my wealth as a charity for the sake of Allah
ُ
اهلل وإىل
and His Messenger to make my repentance fully صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل،رسوهل
ِ
ْ
َ ٌ
َ
َ
approved.' The Prophet, may Allah's peace and
."خري لك
"أمسك عليك بعض مالِك؛ فهو
ِ :-وسلم
blessings be upon him, said: 'Keep some of your
wealth, for this is better for you"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Ka‘b ibn Maalik al-Ansaariyy, may Allah be pleased  أحد-ريض اهلل عنه- اكن كعب بن مالك األنصاري
with him, was one of three Companions of the Prophet
ُ ِّ ُ
who did not join the battle of Tabook without a valid اثلالثة اذلين خلفوا عن غزوة تبوك بال نفاق وال
excuse but without being guilty of hypocrisy. When the  من-صىل اهلل عليه وسلم-  فلما رجع انليب،عذر
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
، وأمر أصحابه بهجرهم، هجرهم،تلك الغزوة
came back, he refrained from talking to them and told
his Companions to do the same. They remained in that  حىت نزلت توبتهم وريض اهلل،ومازالوا مهجورين
state of abandonment until Allah, the Exalted, revealed  فاكن من شدة فرح، فريض الرسول والصحابة،عنهم
that He forgave their fault. The Prophet and the
Companions were pleased with this. Ka‘b was so happy كعب برضا اهلل عنه وقبول توبته أن أراد أن يتصدق
with Allah's pleasure and acceptance of his repentance صىل اهلل-  فأرشده انليب،-تعاىل- بكل ماهل لوجه اهلل
that he wanted to give his entire fortune in charity for
، إىل غري ذلك بأن يمسك بعض ماهل-عليه وسلم
the sake of Allah, the Almighty. However, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,  غفر، ملا علم صدق نيته وحسن توبته-تعاىل- فاهلل
instructed him to keep some of his wealth. When Allah,  فاهلل ال، ولو لم يفعل هذا، وجتاوز عنه،هل ذنبه
the Almighty, knew about his truthful intention and
ً
sincere repentance, He forgave his sins even though  فرحا، وقد أنفق بعض ماهل،يكلف نفسا إال وسعها
ً
he did not actually go through with it. Indeed, Allah does  ويلجد ثوابه ُم َّدخرا عنده وأبىق،-تعاىل- برضا اهلل
not burden a person beyond his scope. Therefore, Ka‘b
gave part of his fortune in charity out of joy with Allah's  يلقوم بمصاحله ونفقاته الواجبة من مؤونة،بعضه
pleasure and to gain Allah's reward in the Hereafter,
. واهلل رؤوف بعباده، ومؤونة من يعول،نفسه
and he kept part of it in order to be able to take care of
his and his family's expenses. Verily, Allah is EverMerciful with His servants.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  كعب بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َْ َ
. يعين أخرجه لكه صدقة: • أْن ِل َع ِمن مايل
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فوائد احلديث:
 .1أن من نذر الصدقة بماهل لكه ،أبىق منه ما يكفيه ويكيف من يعول ،وأخرج ابلايق.
 .2أن األوىل واألحسن أن ال ينهك اإلنسان ماهل بالصدقات؛ ألن عليه نفقات واجبة ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :ابدأ بنفسك ثم بمن
تعول".

 .3أن انلفقة ىلع انلفس والزوجة والقريب ،عبادة جليلة ،وصدقة عظيمة مع انلية احلسنة ،فاألحسن أن يتصدق بنية اتلقرب ،وأن ال تطىغ نية
قضاء الشهوة والشفقة املجردة واملحبة ،ىلع نية العمل.
َْ
 .4أن الصدقة سبب يف حم ِو اذلنوب ،ملا فيها من رضا الرب -تبارك وتعاىل -واإلحسان إىل الفقراء واملساكني ،واستجالب داعئهم.
ً
شكرا للنعم املتجددة ال سيما ما عظم منها.
 .5استحباب الصدقة؛

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- .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،
1408ه- .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 ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم,
إسماعيل األنصاري ,الطبعة اثلانية 1392ه- .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل،
1428 -1422ه.

الرقم املوحد)2979( :
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َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ِّ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ان فسَع الق ْوم فلغبوا
أنفجنا أرنبا بِمر الظهر ِ

 .544احلديث:

We chased a rabbit at Marr Azh-Zhahraan.
The people ran after it but they got tired.
**

544. Hadith:

ََْ ْ َ َ َ ً
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :أنفجنا أ ْرنبا بِ َم ِّر
َْ ْ
َ
َْ
َََ
ََ َ ُْ
َّ ْ
ان ،ف َس ََع الق ْو ُم فلغبُواَ ،وأد َركتُ َها فأخذت َها،
الظه َر
ِ
َََ ْ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ
ول اهلل-
فأتيت بِها أبا طلحة ،فذحبها وبعث إىل رس ِ
َ َْ ََ َُ
صىل اهلل عليه وسلم -بِ َو ِر ِك َها َوف ِخذي َها فق ِبله».
درجة احلديث :صحيح.

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "We
chased a rabbit at Marr Azh-Zhahraan. The people ran
after it but they got tired. I ran after it and eventually
caught it, and brought it to Abu Talhah. He then
slaughtered it and sent its hip and two thighs to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, and he accepted them".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

َ
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه يف َسف ٍر،
َّ
ُ
َ
َّ ْ
ولعل ُهم قد نزلوا يف ذلك املاكن اذلي ُهو َمر الظه َران؛
َََ ْ َََ
َ ُ
ْ
هلل -صىل اهلل عليه
فلقد نزل يف هذا املو ِضع رسول ا ِ
َْ ْ َََ ُ َ َ ً َ
اروا أ ْرنبا ف َس ََع
وسلم -بأصحابه يف اعمِ الفت ِح ،فأث
َ َ َ
ْ ُ ُ
َْ
ْ
ُ
َ
الق ْو ُم خلفها ِيلَأخذوها ،قال فتعبواوا وأدركتها ،واكن
َ
َْ
ان ش َبابِ ِه،
أنس بن مالك يف ذلك
الوقت يف ريع ِ
َْ ُ
ََ َ َ َ َ
ِّ
وذ َه َ
ب بِها إىل زو ِج أم ِه ،وهو أبو طلحة -
فأخذها
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
هلل -
ريض اهلل عنه ،-فذحبَ َها وأه َدى ِمن َها ِإىل
رسول ا ِ
ِ
ُ ْ َ
وهو ُملتَىق
صىل اهلل عليه وسلم -الفخذين والورك-
ََ َ
َ َ َّ َ ْ َ َ َ
ِّ ْ
َّ ْ
الرجل-؛ فق ِبلها ،ولعله قد أكل
الظه ِر َم َع َم ْر َب ِط
ْ
ِمن َها.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, and his Companions were on a journey. It appears
they rested in that place "Marr Azh-Zhahraan", the
same place where they stopped to rest in the Year of
the Conquest of Makkah. While they were there, they
disturbed a rabbit. The people chased it to seize it, but
they got tired and Anas continued till he caught it. At
the time, Anas ibn Maalik was at the peak of his youth,
so he seized it and took it to his stepfather, Abu Talhah,
may Allah be pleased with him, who slaughtered it and
sent its two thighs and hip as a gift to the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings of Allah be upon
him, and he accepted it and perhaps ate from it.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ ْ َ َ ً َ ََ
• أنفجنَا أ ْرنبا  :أي :أث ْرناها من اإلثارة.
َََ
َ
• فلغبُوا  :ت ِعبُوا.
َْ ْ
ْ
• أد َركتُ َها  :حلقتُها.
ْ
َ َ ُْ
• أخذتها َ :م َسكتُ َها.
ِّ ْ
ُ ْ َ َّ ْ
• َوركها َ :
الرجل.
الو ِرك :هو ُملتَىق الظه ِر َم َع َم ْر َب ِط
ِ

فوائد احلديث:

َْ
األ ْرنَب ،وأَنَّها من َّ
الطيبات ،باإلمجاع.
 .1جواز أكل
ِ

 .2إهداء اليشء اليسري لكبري القدر؛ إذا علم من حاهل الرضا بذلك.
ْ
َ ُ
ً
ً
 .3قبُول انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -لِل َه ِدي ِة؛ قليلة اكنت أو كثرية.
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ْ َ ْ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ُ
 .4أَ َّن َ َ
ني املؤ ِم ِنني،
الق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه؛ ملا ِفي ِه ِم َن اتلَ َواد ِد واتلواص ِل؛ فينب ِيغ أن ي ِشيع هذا ب
اتله ْا َ ِدي وقبول ْ اهلدية ِمن أخ ِ
ُخ ُصوصا ً األقَارب واجل َ
ريان.
ِ
ِ

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 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل
اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.

الرقم املوحد)2958( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
َْ ُ َ ُ
َّ َّأ َّن انل
ِت ب ِ َرج ٍل قد
 ِأ-صىل اهلل عليه وسلم- ِب
ِ
َ َ ُ ََ َ َ َ ْ َْ َ َ
َيدة ََن َو َأ ْر َبعني
ِ
ٍ  فجَله ِب ِر،َشب اْلمر
ِ

A man who had drunk alcohol was brought
to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, who hit him with a
palm stalk with about forty lashes.
**

545. Hadith:

: احلديث.545

َ
َّ  «أ َن-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
صىل- انليب
َ َ َ َ ْ َْ
َ َْ ُ َ ُ
ج َدل ُه
 ف،رشب اخلمر
ِ  أ ِِت بِرجل قد-اهلل عليه وسلم
»ِجبَريدة حنو أربعني

Anas bin Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "A man who had drunk alcohol was brought
to the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, who hit him with a palm stalk with about forty
lashes".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A man had drunk alcohol during the time of Prophet, صىل اهلل عليه- رشب رجل اخلمر ىلع عهد انليب
may Allah's peace and blessings be upon him, so the
َ َ
Prophet hit him with a palm stalk with about forty lashes  فجدله جبريدة من سع ِف انلخل حنو أربعني،-وسلم
as a legal punishment for drinking alcohol. In his reign,  شارب مخر يف-ريض اهلل عنه-  وجدل أبو بكر،جدلة
Abu Bakr applied the same number of lashes to a
 فلما،-صىل اهلل عليه وسلم- خالفته مثل جدل انليب
drunkard. When ‘Umar became a Caliph and the
Muslims conquered several countries and mingled with  واختلط، وكرثت الفتوحات،جاءت خالفة عمر
َ ُ  َك،املسلمون بغريهم
others, drinking alcohol became widespread. So ‘Umar,  فاستشار علماء،رث رشبهم هلا
as usual, consulted the scholars of the Companions on
what punishment to apply on the drunkards to deter الصحابة يف احلد اذلي يطبقه عليهم لريدعهم كعادته
them from committing that sin. It was ‘Umar's habit to  ألن انلاس، واملسائل االجتهادية،يف األمور اهلامة
seek counsel on matters of importance that required
 فقال عبد الرمحن بن،زادوا يف عهده من رشب اخلمر
personal legal reasoning. As the number of drunkards
increased during the reign of ‘Umar, ‘Abd-ur-Rahmaan  وهو حد. ثمانني، اجعله مثل أخف احلدود:عوف
ibn ‘Awf advised ‘Umar to increase the punishment of  فهذه الزيادة، فجعله عمر ثمانني جدلة،القاذف
drunkards to eighty lashes so that it would become
.تعزير راجع لإلمام
similar to the next lightest prescribed punishment,
which is applicable to slanderers. So ‘Umar increased
the punishment of drunkards to eighty lashes, forty as
a prescribed legal punishment, and forty as an
additional discretionary punishment left to the
discretion of the ruler (or judge) when necessary.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ َ
َّ  ويطلق أيضا ىلع َس َع ٍف من, سواء اكن أخرض أو يابسا, اجلريدة تطلق ىلع لك عود: يد ٍة
.انلخل
• ِجب ِر
. اخلمر ما خامر العقل أي غطاه: • اخلمر

:فوائد احلديث
. ثبوت حد اجلدل يف رشب اخلمر.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2أَ َّن َح َّد ُه ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حنو أربعني َج ْ َدلة ،وتَ َ
بكر ىلع هذا.
بعه أبو
ٍ
ٍ
َ
َّ
ُْ
يد.
 .3اجلَدل ِيف حد اخلمر جيوز أن يكون بِاجل َ ِر ِ
َّ َ َ َ َ ُ
 .4أَ َّن عمر-بعد ْ
ج َعله ثمانني ،وهذه الزيادة تعزير راجع نلظر اإلمام.
استشارة الصحابة-
َْ
 .5االجتهاد يف املسائل ومشاورة العلماء عليها ،وهذا دأ ُب أهل احلق وطاليب الصواب.
 .6جواز القياس والعمل به واالستحسان عند احلاجة إيله.

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 السلف 1414 ،ـه -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 ،ـه -اإلملام برشح عمدة األحاكم
للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه .اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد
املشيقح  -دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.

الرقم املوحد)2946( :
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َ
َ
ََ َ
أ َّن انلَّ َّ
ِب -صىل اهلل عليه وسلم -قطع ِيف ِِم ٍّن
ِ

The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, cut off (a thief's
hand) for a shield that was worth three
dirhams.

قيمته ثالثة دراهم

 .546احلديث:

**

546. Hadith:

َ
ُ
بن عمر ريض ُ
عبد اهلل ُ
اهلل عنهما «أ َّن َّ
انل ِيب -صىل
َ
َْ َ ُ
َ ٍّ َ ُ
يمتُه َ -و ِيف لف ٍظ :ث َمنُه-
اهلل عليه وسلم -ق َطع ِيف ِجمن ِق
َ َُ َ
ثالثة د َرا ِه َم».
درجة احلديث :صحيح.

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, cut off (a thief's hand) for a
shield that was worth - another wording: the price of
which was - three dirhams”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أم َن اهلل -عز وجل -دماء انلاس وأعراضهم
وأمواهلم ،بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين؛

ذللك جعل عقوبة السارق (اذلي أخذ املال من حرزه
ىلع وجه االختفاء) قطع العضو اذلي تناول به املال
املَسوق ،يلكفر القطع ذنبه ولريتدع هو وغريه عن

الطرق ادلنيئة ،وينرصفوا إىل اكتساب املال من
الطرق الرشعية الكريمة ،فيكرث العمل ،وتستخرج
اثلمار فيعمر الكون وتعز انلفوس .ومن حكمته

تعاىل أن جعل انلصاب اذلي تقطع فيه ايلد ،ما يعادل

ثالثة دراهم أي ربع دينار من اذلهب ،محاية
لألموال ،وصيانة للحياة ،ليستتب األمن ،وتطمنئ

انلفوس ،وينرش انلاس أمواهلم للكسب واالستثمار.
ويعادل ذلك جراما وربع الربع من اجلرامات؛ ألن

ادلينار  4,25جم.

Brief Explanation:
**

Allah, the Exalted, protected people’s lives, honor, and
money through penalties that deter the aggressors.
Hence, the penalty of the thief (who steals money or
property from a place where it had been put away) is
the amputation of the organ used to take the stolen
property. This penalty atones the sin of the thief and
deters others who might think of following such
despicable ways to earn a living. Alternatively, such
people would change their minds and try to make
money in legitimate and modest ways. Ultimately, there
would be more fruitful work, the world will be cultivated,
and souls will be dignified. In order to protect people’s
properties and lives, maintain security, and encourage
people to invest their money and make profits, Allah,
the Exalted, out of His Wisdom, set a certain limit for
the value of the stolen money or property, which is a
quarter of a gold dinar. This is equal to one gram and
one sixteenth of a gram, because the dinar weighs 4.25
grams.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الَسقة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
ُ َُ
َ َ
بنفس ِه.
ارش القطع
ِ
• قطع  :أمر بالقط ِع ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يب ِ
• ِجمَ َّن  :املجن بكَس امليم هو الرتس اذلي ُي َّت َىق به َوقع َّ
السيف ويتخىف به.
ِ

فوائد احلديث:

ْ ُ ُ َ
ْ َ
َ ْ
َ ُ َّ
َ ْ ُ َ ُ َّ
ذلي يَأخذ املال من ِح ْر ِزه َىلع َوج ِه االخ ِتفاءِ].
ارق [ا ِ
ار ِق ،واملراد بالس ِ
َ .1قطع يد الس ِ
َّ
َّ َ َّ
 .2أن نصاب القطع ربع دينار أو ما قيمته ثالثة د َرا ِهم ،وهو مذهب اجلمهور.

 .3هلذا احلكم السايم ،حكمته الترشيعية العظىم ،فاحلدود لكها -ىلع وجه العموم -رمحة ونعمة ،وكفارة للمعتدي.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  1423 ،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 برشح 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 ،ه.

الرقم املوحد)2947( :
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َ َ َ ْ ْ
َ َّ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن انلَّذ ِر،
He forbade vowing, and said: Indeed, a vow
َ َ َ َّ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ
ُ
َ
does not bring any good, rather it is only a
ري ،وإِنما يستخرج ب ِ ِه
وقال :إن انلذر ال يأ ِِت ْ ِِب ٍ
means to extract something from the miser.
ْ َ
ِيل
مِن ابلخ ِ

 .547احلديث:

**

547. Hadith:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل Ibn `Umar, may Allah be pleased with him, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
َّ
انل ْذ َ
إن َّ
ال
ر
عليه وسلم« -أنه نىه عن انلذر ،وقال:
him, forbade vowing and said: "Indeed, a vow does not
ْ
يأِت خبري ،وإنما ي ُ ْستَخ َر ُج به من ابلخيل».
bring any good, rather it is only a means to extract
something from the miser”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن انلذر ،وعلل

نهيه بأنه ال يأِت خبري؛ وذلك ملا يرتتب عليه من
إجياب اإلنسان ىلع نفسه شيئًا هو يف سعة منه،
فيخىش أن يقرص يف أدائه ،فيتعرض لإلثم ،وملا فيه

من إرادة املعاوضة مع اهلل -تعاىل -يف الزتام العبادة
معلقة ىلع حصول املطلوب ،أو زوال املكروه .وربما

ظن -والعياذ باهلل -أن اهلل -تعاىل -أجاب طلبه؛

يلقوم بعبادته .هلذه األسباب وغريها ،نىه عنه انليب

صىل اهلل عليه وسلم-؛ إيثارا للسالمة ،وطمعا يفجود اهلل -تعاىل -بال مقابل وال رشط ،وإنما بالرجاء
وادلاعء .وليس يف انلذر فائدة ،إال أنه يستخرج به

من ابلخيل ،اذلي ال يقوم إال بما وجب عليه فعله

وحتتم عليه أداؤه ،فيأِت به مكرها ،متثاقال ،فاراغ من
أساس العمل ،ويه انلية الصاحلة ،والرغبة فيما عند

اهلل -تعاىل-.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade vowing. He justified this prohibition by
saying that a vow is not inherently useful, because one
vows to do something that is not obligatory for him. So
it is feared that one may not fulfil his vow, and thus incur
a sin. Also, by vowing, one makes an exchange with
Allah the Almighty to worship Him in exchange for
getting some benefit or getting rid of some evil. Worse
than that, one may think that Allah the Almighty has
answered his request to make him worship Him. For
these and other reasons, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, forbade vowing to
stay clear of these motives, and to seek Allah's
generosity in return for nothing except prayer and hope.
Finally, there is no benefit in vowing except that it
makes a miserly person, who fulfils nothing but what is
obligatory for him, fulfil this vow while feeling compelled
and lazy and lacking the essence of deeds, which is the
righteous intention and seeking what is with Allah the
Almighty.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• انلذر  :إلزام امللكف نفسه عبادة لم تكن الزمة بأصل الرشع ،مثل أن يقول :هلل ىلع أن أتصدق بمائة.
• ال يأِت خبري  :ال يكون انلذر سببًا حلصول اخلري ،وانلاذر إذا اعتقد أن اهلل اليعطيه اليشء اذلي طلبه منه إالمقابل انلذر فهذا سوء ظن باهلل -
تعاىل-.
ُْ َ ُ
ُْ َ ْ
ُ
َ
• يستخرج به من ابلخيل  :يؤخذ به من ابلخيل اذلي ال يعطي طاعة إال بمقابل.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1ال يرشع انلذر للمسلم للحديث ،لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بانلذر؛ لقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-من نذر أن يطيع اهلل
فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فال يعصه» متفق عليه.

 .2العلة يف انليه (أنه ال يأِت خبري)؛ ألنه ال يرد من قضاء اهلل شيئا؛ وئلال يظن انلاذر أن حصول طلبه اكن بسبب انلذر ،واهلل -تعاىل -غين عن
ذلك.

 .3وجوب الوفاء بانلذر إلم يكن معصية.

 .4أن ما يبتدئه امللكف من وجوه الرب أفضل مما يلزتمه بانلذر.
 .5احلث ىلع اإلخالص يف أعمال اخلري.

 .6ذم ابلخل ،وحتذير املسلم 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 .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية  1412ـه1992 -م .تأسيس األحاكم ،أمحد بن
حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح
حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد
الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
الطبعة :اثلانية 1408ه.

الرقم املوحد)2960( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ َ َ َ ْ َ ً ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ً َ َ َّ َ
ني حج َري ِن
جد رأسها مرضوضا ب
ِ ارية و
ِ أن ج

A girl was found with her head crushed
between two stones.
**

548. Hadith:

: احلديث.548

ً َ َّ َ
ُ ُ َ عن أن
ار َية
ِ  «أن ج: قال-ريض اهلل عنه- س بن مالك
َ َ
َ َ
َ ْ َُوج َد َرأْ ُس َها َم ْر ُضوضا ً ب
 ف ِقيل من ف َعل،ني َح َج َريْ ِن
ِ
َ َ
ْ َ َ ْ َ َ ٌّ ُ َ َ ُ َّ َ ٌ ُ ٌ ُ
 فأومأت، فالن؟ حىت ذ ِكر يهو ِدي، فالن:هذا بِك
َ
ْ َ ُّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
َّ  فَأ َم َر،اعرتف
صىل- انل ِيب
 فأ ِخذ ايلهو ِدي ف،بِرأ ِسها
ْ
َ ني َح
َ ْ َ أَ ْن يُ َر َّض َرأ َس ُه ب-اهلل عليه وسلم
.»ج َريْ ِن
َ َ َ ً َ َ َ َ ً َّ ُ َ َّ َ َّ َ َّ َ ْ ُ َ
،اح
ٍ ار َية َىلع أ ْوض
ِ و َلِمس ِل ٍم والنس ِاِئ «أن يهو ِديا قتل ج
ُ
َ َ َ
.»فأقاد ُه َر ُسول اهلل

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "A girl was found with her head crushed
between two stones. They asked her: 'Who did that to
you? Is it so-and-so, or so-and-so?' They kept
mentioning names until they mentioned the name of a
Jew, whereupon she nodded her head. The Jew was
captured, and he confessed. Thereupon, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, ordered that his head be crushed between
two stones." In another narration by Muslim and AnNasaa'i: "A Jew killed a girl for her jewelry, so the
Messenger of Allah killed him in retaliation for her".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ٌ
During the time of the Prophet, may Allah's peace and  جارية-صىل اهلل عليه وسلم- ُوجد ىلع عهد انليب
ِ
blessings be upon him, a girl whose head was crushed
َّ ُ
َ
َ
،قد دق رأسها بني حجرين و بها بقية من حياة
**

between two stones was found while she was still alive.
ِّ
They asked her about the perpetrator by mentioning فسألوها عن قاتلها يُعددون عليها من يظنون أنهم
َ
some names of those who could have done that to her.
 حىت أتوا ىلع اسم يهودي فأومأت برأسها أي،قتلوها
When the name of a Jewish man was mentioned, she
ً
َّ
nodded her head, meaning that he was the perpetrator. ، فصار متهما بقتلها، هو اذلي رض رأسها،نعم
ُ  من أجل،فأخذوه وقرروه حىت اعرتف بقتلها
He was thus accused of killing her. They captured him, حيل
and he confessed that he had killed her in order to steal
silver jewelry which she was wearing. The Prophet,  أن-صىل اهلل عليه وسلم- فضة عليها فأمر انليب
َّ ُ
َ ُجي
may Allah's peace and blessings be upon him, ordered
.فرض رأسه بني حجرين
،ازى بمثل ما فعل
that he should be killed in exactly the same manner in
which he killed that girl in retaliation for her. Thus, his
head was crushed between two stones.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
ً
. مدقوقا: • َم ْر ُضوضا
َ
ً
. وسميت أوضاحا بلياضها، يه قطع الفضة: اح
ٍ • أ ْو َض
ْ َ ََ
. أشارت إشارة يُفهم منها أن اجلواب نعم أي فاعل ذلك هو ايلهودي: • فأ ْو َمأت
َ
ً َ
. وحيتمل أنها حرة دون ابللوغ، حيتمل أنها أ َمة: ار َية
ِ •ج
َّ َ ُ ْ َ
ُ
. أن يدق: • أن يرض
َ َ
. بسبب أوضاح: اح
ٍ • َىلع أ ْو َض
َ
. وهو املماثلة يف القصاص،بالقود
 حكم عليه: • فأقاده
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

 .1أن الرجل يُقتَل باملرأة.
َ َ
ُ ُ َ
بمثل ما قتَل به ،إال يف املحرم اكتلحريق والقتل بفعل الفاحشة.
 .2القاتل يقتل ِ
ْ ْ
 .3قبول قول ال َمج ِين عليه يف اتهام أحد فيقرر وحيبس حىت يقر.
ِّ
 .4قتل اذليم باملسلم.
ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َّ
َ ْ َ َُْ ْ َ َ ُ
لصابر َ
ين).
 .5يشهد هلذا احلديث قوهل -تعاىل( :-و ِإن اعقبتم فعاقِبوا بِ ِمث ِل ما عوقِبتم بِ ِه ول ِنئ صربتم لهو خري ل ِ ِ ِ
 .6ثبوت القصاص يف القتل باملثقل ،اكحلجر ،وأنه ال خيتص باملحدد ،اكلسيف ،وهو مذهب اجلمهور.

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  1408 ،ـهتأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه  -اإلملام برشح 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 ،ه.

الرقم املوحد)2943( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to grant
some of those whom he sent in the
Sariyyahs (battles led by the Companions in
the lifetime of the Prophet) a special share
of the war booty extra to what he would
grant members of the army in general.

َ َّ َ ُ َ
َ َ ُ َ ِّ ُ
أن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل
َ َّ ً
َّ َ َ َ ْ ُ
َْ َ َ ْ ََْ ُ
الَّسايا ألنف ِس ِه ْم خاصة
بعض من يبعث ِيف
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
اجلي ِش
ِسوى قس ِم َعم ِة

 .549احلديث:

**

549. Hadith:

َ
َ َّ
َْ
عن عب ُد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما« -أن َر ُسول
َْ ُ
َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ
اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل َبعض َم ْن يب َعث
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ً
َ
َّ ْ ْ
اصة ِس َوى ق ْس ِم َاعم ِة اجلَي ِش».
ِيف الَسايا ألنف ِس ِهم خ

درجة احلديث :صحيح.

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to grant some
of those whom he sent in the Sariyyahs (battles led by
the Companions in the lifetime of the Prophet) a special
share of the war booty extra to what he would grant
members of the army in general".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

خيرب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول
ُ ِّ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ي َنفل بعض َمن
ً
يبعث يف الَسايا ألنفسهم خاصة ،أي :يعطيهم نسبة
مما غنموا خاصة بهم دون سائر اجليش؛ وذلك
ً
ً
تشجيعا وحفزا هلم ىلع اجلهاد.

Brief Explanation:
**

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to grant some
of those whom he sent to take part in the Sariyyahs a
special share of the war booty extra to what he would
grant members of the army in general as an
encouragement and motivation for Jihaad.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• الَسية  :يه القطعة من اجليش يكون عددهم قليال يذهبون إىل ماكن ما ،وأما يف سرية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -فالَسية يه الِت لم
يذهب فيها الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-والغزوة :ما ذهب فيها.

فوائد احلديث:
 .1هذا اتلنفيل هو غري أسهم املجاهدين ،بل زيادة يعطونها نافلة هلم ىلع أسهمهم ،حسب ما يرى اإلمام والقائد من املصلحة.
 .2إعطاء بعض اجليش زيادة ىلع أسهمهم أو ختصيص بعض الَسايا بزيادة ىلع غريهم؛ لقصد املصلحة والرتغيب والتشجيع.
 .3أن هذا فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهو ديلل ىلع أنه ال خيل يف إخالصهم ،وال ينقص من أجرهم ،مادام أن املقصد األول من اجلهاد
واملخاطرة ،هو إعالء لكمة اهلل -تعاىل-.

 .4أن نلظر اإلمام مدخال يف املصالح املتعلقة باملال أصال وتقديرا ىلع حسب املصلحة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم ،مسلم

بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه - .تيسري العالم رشح عمدة
األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 -تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه - .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم-
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
الطبعة :اثلانية 1408ه.

الرقم املوحد)2982( :

47

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, heard voices
arguing at the door of his house.
**

550. Hadith:

َ ُ َّ َ
َ َ
 س ِمع-صىل اهلل عليه وسلم- أن َرسول اهلل
َ ْ َ َََ َ
ْ ُ
اب حج َرت ِ ِه
ِ جلبة خص ٍم بِب

: احلديث.550

َ ُ
صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنها- عن أ ُّم َسل َمة
ْ
ْ َ َََ َ َ َ
َ
،اب ُحج َرتِ ِه
ِ  س ِمع جلبة خص ٍم بِب-اهلل عليه وسلم
َ
َ َ
 وإنما يأتيين، «أال إنما أنا برش: فقال،فخ َر َج إيلْ ِه ْم
 فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛،اخلصم
َ
ََْ ٌ
ُ َّ َ ُ ْ َ َ
 فمن قضيت هل حبق،ب أنه َصا ِدق؛ فأق ِِض ُهل
فأح ِس
َ ْ َ َ َْ َْ ْ ََْ
.» فليح ِملها أو يذرها،مسلم فإنما يه قطعة من نار

Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, heard voices arguing at the
door of his house. He went out to them and said: 'I am
only a human being, and you refer your disputes to me.
Perhaps some of you are more eloquent than others,
so I deem him truthful and rule in his favor. He whom I,
by my judgment, give an undue share out of the right of
a Muslim, then it is indeed a portion of fire, so let him
burden himself with it or abandon it"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  أصوات خصوم-صىل اهلل عليه وسلم- سمع انليب
him, heard clamour at his door, due to people being
engaged in dispute and quarrel. He went out to judge ،خمتلطة؛ ملا بينهم من املنازعة واملشاجرة عند بابه
between them, saying: I am only a human like you. I do  إنما أنا برش: فقال،فخرج إيلهم؛ يلقِض بينهم
not know the unseen, nor am I informed about hidden
 وال أخرب ببواطن األمور؛، ال أعلم الغيب،مثلكم
matters so that I would recognize the truthful from the
liar among you. People come to me to judge between  وإنما يأتيين،ألعلم الصادق منكم من الاكذب
them. My judgment, however, is based on each party's  وحكيم مبين ىلع ما أسمعه،اخلصم ألحكم بينهم
argument, evidence and oaths that I hear. Perhaps
ِّ
َْ
some are more eloquent than others and can express  فلعل،من حجج الطرفني وبيناتهم وأيمانِ ِهم
َ
themselves better, so I believe them to be truthful and وأبني من بعض؛
بعضكم يكون أبلغ وأفصح
on the right side. Thus, I judge in their favor, although
ُ
يف-  مع أن احلق،حمق؛ فأقِض هل
فأحسب أنه صادق
ِ
the truth, in reality, is on the other party's side. So, you
should know that I give my judgment according to what  فاعلموا أن حكيم يف ظواهر، جبانب خصمه-ابلاطن
is apparent and not what is hidden, therefore, it does  فلن حيل حراما؛ وذلا فإن من،األمور ال بواطنها
not make the unlawful lawful. Consequently, whoever
receives something based upon my judgment that is  فإنما أقطع،قضيت هل حبق غريه وهو يعلم أنه مبطل
the right of his brother, while he knows that he is not ، أو يلرتكها، فليحملها ِإن شاء،هل قطعة من انلار
taking it rightfully, then I am giving him nothing but a
. واهلل باملرصاد للظاملني،فعقاب ذلك راجع عليه
piece of fire. So, let him carry it, if he wishes, or leave
it. The punishment for this returns upon him, and Allah
is lying in wait for those who do injustice to others.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنها-  أم سلمة:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ََ َ
َ ْ َْ ُ ْ
.ات
ِ  ِيه اخ ِتالط األصو: • جلبة
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َ َْ
ذرها  :يَرتكها.
•ي
َ
َ
ََ
ْ
ْ َ ْ َ ََ ْ
ََْ ْ َ ْ
َّ
ُ
َ
َ
• أبلغ ِمن بع ٍض  :أفصح يف الك ِم ِه ِمنه ،وأقدر ىلع ِإظهار حج ِت ِه.
َ ْ
ََ ْ َ ُ َُ
ب  :فأظ َّن َوأعتَ ِقد.
• فأحس

فوائد احلديث:
 .1أن الصحابة برش ليسوا بمعصومني ،وأنه حيصل بينهم اخلصومة ،لكنهم أفضل البرش بعد األنبياء.
ُ
ُ َ
َ َّ
ٌّ
الغيْ َ
ور ابلاطنَة إال بتَ ْعليم اهلل َ ُ
واأل ُم َ
هل ،ويف ذلك رد ىلع اذلين يغلون فيه.
ب
 .2أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ ُ َّ
ُ
َّ ُ َ َ َ
ُ
ْ ْ
ْ َ ُ َ َ َّ َ
اب؛ لقو ِة ُح َّج ِة اخلَصم فيَحكم هل ،فإن غريه من باب
ِ .3في ِه تسلية وعزاء لِلحاكم ،فإنه إِذا اكن انليب-صىل اهلل عليه وسلم -قد يظن غري الصو ِ
أوىل وأحرى.
ُْ
ُ ِّ َ
َّ
 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إنما لكف بِاحلكم بِالظا ِهر.
ٌ
َ
َ ُ ُ
ٌ
 .5يُؤخذ منه العمل بالظ ِّن ،وبناء احلكم عليه ،حيث قال :فأحسب أنه صادق ،وهو أمر جممع عليه بالنسبة للحاكم واملفِت.
َ
ِّ
َْ
َْ
َ
َ َ
اتل ْق ُ
ْ
َ .6
واملعاهد.
(املس ِلم) يف قوهل( :حبق مسلم) خ َر َج خم َر َج الغا ِلب ،وإِال فمثله اذل ِّيم
ييد ِب
ً
ُّ
ُ ُ
َّ ُ ْ
يل َما يف َّ
حيل َح َراما.
حي
اطن ،وال ِ
ابل ِ
 .7أن حك َم احلاكم ال ِ

 .8قوهل" :فليحملها أو يلذرها" فيه تهديد شديد ووعيد أكيد ىلع من أخذ أموال انلاس بادلاعوى الاكذبة ،واحليل املحرمة ،فهذا اتلعبري شبيه
بقوهل تعاىل {اعملوا ما شئتم}.
ُ
ْ ُ
ُ
 .9يُؤخذ منه َمو ِعظة القايض للخصوم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار
علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة
الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة:
اثلانية 1408ه .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)2959( :
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َ ُّ َ ْ َ ْ ْ َ
َ َّ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ
ري ب َن الع َّو ِام -
الرْح ِن ب َن ع ْو ٍف ،والزب
أن عبد
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ُ
َ
ول اهلل -
ريض اهلل عنهما ،-شكوا القمل إىل رس ِ
صىل اهلل عليه وسلم-

 .551احلديث:

‘Abd-ur-Rahmaan ibn ‘Awf and Az-Zubayr
ibn al-‘Awwaam, may Allah be pleased with
them, complained of lice to the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him.
**

551. Hadith:

الر ْ َ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أَ َّن َعبْ َد َّ
مح ِن
ْ
َ َ
الز َب ْ َ
ْب َن َع ْو ٍفَ ،و ُّ
ري ْب َن ال َع َّوامِ -ريض اهلل عنهم ،-شك َوا
َْ َْ َ
َ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -يف غ َزا ٍة
القمل إىل َر ُس
ِ
َ
ْ
َ
َْ
َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
احل َ
ير َو َرأيْته َعلي ِه َما.
ر
لهما فرخص لهما ِيف ق ِم ِ
يص ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "‘Abd-ur-Rahmaan ibn ‘Awf and Az-Zubayr
ibn al-‘Awwaam, may Allah be pleased with them,
complained of lice to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, during one of
the battles, so he granted them a concession to wear a
silk shirt, and I saw them wearing that".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

من يَس ادلين اإلساليم أنه يرخص يف اليشء املحرم

لعلة توجب الرتخيص وقد رخص الشارع -صىل اهلل

عليه وسلم -للزبري وعبدالرمحن -ريض اهلل عنهما-
يف لبس قمص احلرير مع كونه َّ
حمر ًما ىلع الرجال
لكونه يدفع القمل بما جعل اهلل -سبحانه وتعاىل-

Brief Explanation:
**

The ease of the religion of Islam shows in its allowing
what is unlawful for a cause that requires its allowance.
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, allowed Az-Zubayr and ‘Abd-ur-Rahmaan to wear
a silk shirt since it wards off lice by that which Allah has
naturally created in it; likewise, it is a cure for itching
and the like.

فيه من الطبيعة املنافية ذللك وكذلك فيه دواء

للحكة ،وكذلك لك من اكن مثلهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > أحاكم اتلداوي
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• القمل  :حيوان يكون يف مالبس اإلنسان وقد تكون يف الرأس فتتاكثر وتؤذي من تكون فيه.
• يف غزاة  :أي يف غزوة.

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من قوهل[ :فرخص] ما تقدم من حتريم احلرير ىلع اذلكور.
َّ
 .2جواز لبسه للحاجة ،اكتلداوى به عن احلكة أو القمل ،وكذلك يف اجلهاد للتعاظم ىلع الكفار ،وإظهار الفخر والعزة والقوة أمامهم ،ملا فيه من
مصلحة توهينهم ،فيكون مستثىن مما تقدم من اتلحريم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،
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لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة -الطبعة العارشة1426 ،ه .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج،
1427ه.

الرقم املوحد)2970( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ََ َ
ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
َّ
َّ
صىل- ت انل ِِب
ِ  سأل:أن فاطِمة بِنت أِب حبي ٍش
َ ُ َ َ ْ ُ ِّ ْ َ َ َ ِ
 إين أستحاض فال: فقالت-اهلل عليه وسلم
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ
ٌ
َ َ َّ
، إن ذل ِك ع ِْرق، ال: أفأدع الصالة؟ قال،أطه ُر
َ
ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ِ ك ْن د ِِع الصالة قدر األي
ت
ِ ام ال ِيت كن
ِ َول
َ
ِّ َ
َْ ُ َ َ
 ث َّم اغت ِس ِِل َوصِل،ني فِيها
ِيض
ِ حت

Faatimah bint Abi Hubaysh asked the
Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him: I am a woman who has
continuous flow of vaginal bleeding; so my
menses does not cease; should I abstain
from prayer? He replied: This is a vein.
Abstain from prayer only for a number of
days similar to those of your normal
menses; then make Ghusl and pray.
**

552. Hadith:

: احلديث.552

َ َ ْ َ َ َ َّ َ
ت أ ِيب
اطمة بِن
ِ  ((أن ف:-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ
ََ َ
َ
َُْ
ْ  ف َقال-صىل اهلل عليه وسلم- يب
َّ ت
َّ انل
:ت
ِ  سأل:حبي ٍش
ِ
َ
َ
َ
ُ ِّ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ْ
َ ُ
َّ
 إن، ال:الصالة؟ قال
 أفأدع،إين أ ْستَ َحاض فال أطهر
ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َ ْ ََ ٌ ْ َ َ
ت
ِ كن د ِيع الصالة قدر األيامِ ال ِِت كن
ِ  ول،ذلِك ِعرق
ْ
ِّ
ُ
َ
َ ني ف
َ َحتيض
 َو ِيف ِر َوايَ ٍة.)) ث َّم اغت ِس ِيل َو َصيل،يها
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُْ َ
ْ
َ َ ((ولَي َست باحل
َ
 فاتر ِِك: ف ِإذا أقبَلت احلَيْ َضة،يضة
ِ
ْ َ َُ َْ َ َ َ َ َ َ
َّ
َّ اغسيل َعنْك
ادل َم
ِ ِ  ف ِإذا ذهب قدرها ف،الصالة ِفيها
ِّ
.))َو َصيل

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
"Faatimah bint Abi Hubaysh asked the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him: ‘I am a
woman who has continuous flow of vaginal bleeding; so
my menses does not cease; should I abstain from
prayer?’ He replied: ‘This is a vein. Abstain from prayer
only for a number of days similar to those of your
normal menses; then make Ghusl and pray.'" Another
narration reads: "This is not (real) menses. So, when
your (actual) menses begins, abstain from prayer; and
when the usual days of your (normal) menses expire,
wash away the blood and start praying”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ ذكرت فاطمة بنت أيب
Faatimah bint Hubaysh, may Allah be pleased with her,  للنيب-ريض اهلل عنها- حبَيْش
**

mentioned to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, that she was experiencing
continuous vaginal bleeding, and asked him if she
should abstain from praying. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, ordered her not to
abstain from praying because the kind of blood that
necessitates refraining from prayer is the menstrual
blood, however, the vaginal bleeding that she was
suffering from was the result of a ruptured vein. He
ordered her to refrain from prayer only for a number of
days similar to those of her normal menses. Then,
when her menses would be over, she should make
Ghusl and wash the blood away, then pray even if she
was still experiencing vaginal bleeding.

، أن دم االستحاضة يصيبها-صىل اهلل عليه وسلم وسأتله هل ترتك الصالة ذللك؟ فقال،فال ينقطع عنها

 ال ترتيك الصالة؛ ألن:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ
 وهذا. هو دم احليض،ادلم اذلي ترتك ألجله الصالة
 إنما هو دم عرق، ليس دم حيض،ادلم اذلي يصيبك
 وإذا اكن األمر كما ذكرت من استمرار.منفجر

، ويف غريها،خروج ادلم يف أيام حيضتك املعتادة

 فإذا.فاتريك الصالة أيام حيضك املعتادة فقط
َّ
 ولو، ثم صيل، فاغتسيل واغسيل عنك ادلم،انقضت
.اكن دم االستحاضة معك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

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

• أستحاض  :يأتيين ادلم يف غري وقته املعتاد.
• فال أطهر  :ال ينقطع ادلم.

ذلك  :خطاب للمرأة السائلة.
• ِ
ْ
• عرق ِ :عرق من عروق ادلم انفجر.
• أقبلت احليضة  :جاء وقتها.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
 .2حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين.
املصادر واملراجع:
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن
عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3029( :

53

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ً ْ َ ُ َّ َ
ْسقت
أن قريشا أهمهم شأن المخزومِي ِة ال ِيت

The Quraysh were greatly concerned about
the case of the Makhzoomi woman who had
committed theft.
**

553. Hadith:

: احلديث.553

ُ َ
َ
َ َ ْ ُ َّ َ
 «أن ق َريشا أه َّم ُهم شأن-ريض اهلل عنها- عن َاعئِشة
ِّ َ
ُ ََ ْ ََ َ
ْ َ
 َم ْن يُكل ُم فيها: فقالوا،رسقت
المخ ُزو ِم َّية الِت
 َو َم ْن: فقالوا،؟-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ََْ
ُّ ئ عليه إال أسامة بن زيد ح
صىل- ب رسول اهلل
رت
ِ
ِ جي
َ ََْ َ ََ
ٍّ َ
ُ َ َّ َ َ
ُ
 أتشفع ِيف حد: فقال، فلكمه أسامة-اهلل عليه وسلم
َ َ ْ َ َّ
ْ َ َ َ َّ ُ
َ اخ َت َط
 إن َما أهلك: فقال،ب
ِم ْن ُح ُدو ِد اهلل؟ ثم قام ف
ُ اذلين م ْن َقبْل
ك ْم أنهم اكنوا إذا رسق فيهم الرشيف
ِ
ِ
ََ
ُ
، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد،تركوه
ْ رس َق
ُ ت لَ َق َط ْع
َ َ  ل َ ْو أَ َّن فاطمة بنت حممد:َوأَ ْي ُم اهلل
ت
َْ
َْ َ َ ُ َ ْ َ
َ
،المتَاع َوجت َح ُد ُه
 َو ِيف لف ٍظ «اكنت امرأة تست ِعري.»يَ َدها
ََ
َ
َ
.» بِق ْط ِع يَ ِدها-صىل اهلل عليه وسلم- فأ َم َر انليب

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
Quraysh were greatly concerned about the case of the
Makhzoomi woman who had committed theft. They
wondered who should intercede for her with the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him. Some said: 'Only Usaamah ibn Zayd, the
Prophet’s beloved one, would dare do so.' As Usaamah
spoke to the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, about this issue, he said to him: 'Do you
intercede regarding one of the punishments prescribed
by Allah?' Then, he got up and addressed the people
saying: 'The people before you were ruined because if
a noble person among them committed theft, they
would leave him unpunished, but if a weak person
among them committed theft, they would inflict the legal
punishment on him. By Allah! Were Faatimah, the
daughter of Muhammad, to commit theft, I would cut off
her hand.'" Another wording reads: "She was a woman
who used to borrow things from people and deny
having taken them. So, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, ordered that her hand
should be cut off”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A woman from Banu Makhzoom used to deceitfully
borrow things from people and then deny taking
anything. She once borrowed jewelry and denied
having taken it. Yet, it was found in her possession.
News of this reached the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, who resolved to inflict the
prescribed punishment on her, by cutting off her hand.
She was a noble woman from an honorable family in
the Quraysh. Therefore, the Quraysh were concerned
about her and the ruling to be executed against her.
They consulted each other over who should be chosen
as an intercessor before the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, on her behalf,
seeking to relieve her from the punishment. They found
no one more qualified than Usaamah ibn Zayd, for he
was close and beloved to the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him. He talked to him.
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, became extremely angry with Usaamah and,
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اكنت امرأة من بين خمزوم تستعري املتاع من انلاس
ً
ً
، فاستعارت مرة ُح ِليًا فجحدته. ثم جتحده،احتياال
ُ
صىل اهلل عليه-  وبلغ أمرها انليب،فو ِج َد عندها
، بقطع يدها-تعاىل-  فعزم ىلع تنفيذ حد اهلل-وسلم
. ومن أرسة عريقة يف قريش،واكنت ذات رشف

،فاهتمت قريش بها وبهذا احلكم اذلي سينفذ فيها
صىل اهلل- وتشاوروا فيمن جيعلونه واسطة إىل انليب

 فلم يروا أوىل من، يللكمه يف خالصها-عليه وسلم
صىل اهلل-  فإنه املقرب املحبوب للنيب،أسامة بن زيد

صىل اهلل-  فغضب منه. فلكمه أسامة،-عليه وسلم
ً
ٍّ
 "أتشفع يف حد- : منكرا عليه-  وقال هل-عليه وسلم
من حدود اهلل"؟ ثم قام خطيبا يف انلاس يلبني هلم

،خطورة مثل هذه الشفاعة الِت تعطل بها حدود اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وألن املوضوع يهم الكثري منهم ،فأخربهم أن سبب rebukingly said: “Would you intercede regarding one of
the punishments prescribed by Allah?” Then, he stood
هالك من قبلنا يف دينهم ويف دنياهم :أنهم يقيمون up and addressed the people to clarify to them the
احلدود ىلع الضعفاء والفقراء ،ويرتكون األقوياء gravity of such intercession that aims at suspending the
punishments set by the Almighty Lord. This was also
واألغنياء ،فتعم فيهم الفوىض وينترش الرش والفساد،
because the matter concerned many of them. The
فيحق عليهم غضب اهلل وعقابه .ثم أقسم -صىل اهلل Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
عليه وسلم -وهو الصادق املصدوق -لو وقع هذا informed them that the past nations were ruined, in
terms of their religious and worldly affairs, because they
الفعل من سيدة نساء العاملني ابنته فاطمة -أاعذها used to inflict the legal punishments upon the poor and
اهلل من ذلك -نلفذ فيها حكم اهلل تعاىل -صىل اهلل the weak and pardon the rich and the powerful.
Therefore, chaos, evil, and corruption spread and
عليه وسلم-.
prevailed among them, and they incurred the wrath of
Allah, the Almighty, and deserved His punishment. In
a concluding statement, the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, swore that if his
daughter Faatimah, the noblest among all women,
committed such an act, he would definitely subject her
to the legal punishment prescribed by Allah, the
Almighty.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الَسقة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ
َ
ََ
• أه َّم ُه ْم َ :جلب هلم ه ًّما.
ْ ْ
• ال َمخ ُزو ِم َّي ِة  :يه فاطمة بنت األسود بن عبد األسد ،بنت أيخ أيب سلمة ،وبنو خمزوم أحد أفخاذ قريش ،وهم من أرشاف تلك القبيلة الرشيفة
فيسمونهم رحيانة قريش.
َ ِّ
َ ْ َْ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ
• َم ْن يُكل ُم؟  :أي من يشفع ِفيها بِرت ِك قط ِع ي ِدها.
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ
كلمه إ َّال أُ َس َ
امة
• ومن جي
رتئ علي ِه إال أسامة  :ومن يست ِطيع أن ي ِ ِ
ِ َْ
• ح ُّ
ب  :أي حمبُوبِ ِه.
ِ
َ ََْ َ َ
َ
َ
َّ
• فاختطب  :خطب انلاس.
• َوأَ ْي ُم اهلل  :هذا يَم ٌ
ني وقَ َسمٌ.
ِ

فوائد احلديث:

ُّ ْ
ِّ ْ َ ُ
َ ُ َّ
الش َف َ
السلطان.
اع ِة يف احلَد َبعد بُلو ِغ ِه
 .1ام ِتناع
َُْ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
َّ
َ
ُ
ار ِق ،فيقطع.
 .2أن جا ِحد العارية حكم ِه حكم الس ِ
َ
َ
ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ
ْ
َّ
ُ
وج ُ
ُ .3
وب الْ َع ْدل وال ْ ُم َس َ َ ْ َ
َ
َ
ً
والرشيف أو الو ِضيع ،يف األحاكمِ واحلُدو ِد ،وفيما هم مشرتكون ِفي ِه.
اسَ ،سواء ِمنهم ال ِغين أو الفقري،
اوا ِة بني انلَّ ِ
ِ
ِ
َ ِّ ْ َ
َ َّ َ َ َ
َ ُّ َ
َ
َْ
اوة َّ
األقْو َياء سبب اهلالك َّ
ادل َ
وش َق َ
ار ْين.
وادل َمار
امة احل ُ ُدو ِد َىلع الض َعفاء وتع ِطي ِلها يف حق
 .4أن ِإق
ِ
َْ
َ َ ُ َُْ ََ
ِّ َ
َّ ُ
ْ
َّ
َ
وضيح احلق وتبيينه وتأ ِكيده.
 .5جواز المبالغ ِة ِيف الالكم ،والتشبيه واتلمثيلِ ،تل ِ
َ ٌََْ َُْ َ
َْ َ َ
َْ َََ ْ َ َ
َّ
ربى ِأل َسامة ،إذ لم يروا أوىل منه للشفاعة عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم  -وقد وقعت احلا ِدثة ِيف فت ِح مكة.
 .6منقبة ك
 .7عظيم مزنلة فاطمة -ريض اهلل عنها -عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8تعظيم أمر املحاباة لألرشاف يف حقوق اهلل تعاىل.

 .9االعتبار بأحوال من مىض من األمم وال سيما من خالف أمر الشارع.
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 .10دخول النساء مع الرجال يف حد الَسقة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف،
1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة
وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة 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.

الرقم املوحد)2955( :
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ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُّ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
ً
 أن تصدق وأنت:أي الصدق ِة أعظم أجرا؟ قال
ُ َ َْ ْ َ
َ َْ ٌ َ ٌ َ
َ
 وال، َتَش الفق َر وتأمل ال ِغىن،حيح
ِ حيح ش
ِ ص
ْ
ْ
َ
ُ
َ َ
ُ
ُ
َ
َ
ُْ
َ
َ
ُ ت
لفالن كذا
احللقوم قلت
ِ تم ِهل حىت إذا بلغ
ٍ
َ َ
لفالن
 وقد اكن،ولفالن كذا
ٍ
ٍ

Which charity earns the greatest reward?
He said: That you give charity when you are
healthy and miserly, fearing poverty and
hoping to become rich. Do not delay charity
until your soul reaches up to the throat,
and then you say: This is for so-and-so and
this is for so-and-so. Lo, it has already
come into the possession of so-and-so.
**

554. Hadith:

: احلديث.554

 جاء رجل إىل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that a man came to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and said: "O Messenger of
Allah, which charity earns the greatest reward?" He
said: "That you give charity when you are healthy and
miserly, fearing poverty and hoping to become rich. Do
not delay (charity) until your soul reaches up to the
throat and you then say: 'This is for so-and-so, and this
is for so-and-so.' Lo, it has already come into the
possession of so-and-so".

 أي، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ َّ َ
ٌ
ً الصدقة أعظم
صحيح
 «أن ت َصدق وأنت:أجرا؟ قال
َ
ْ ُ
ُ َ
ٌ َشح
 وال ت ْم ِهل حىت إذا، ختىش الفقر وتأ َمل ال ِغىن،يح
ِ
ُُْ
َ
 وقد، لفالن كذا ولفالن كذا:بلغت احللقوم قلت
ِ
.»اكن لفالن
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A man came to the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, to ask him about the best type
of charity. So he said to him: That you give charity when
you are in good health and you fear poverty if you live
long, and you hope to become rich. Do not defer charity
until you are dying and you know that you are about to
leave this world and then you say: "For so-and-so I give
this amount of money as charity or as a bequest." Lo,
the money then belongs to your heir, not to you.

**

 يسأهل-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
 أن تتصدق وأنت صحيح: فقال هل،أفضل الصدقة
 ختاف من الفقر إن طالت بك،ابلدن شحيح انلفس

 وتطمع يف ال ِغىن؛ وال تؤخر الصدقة حىت إذا،حياتك

جاءك املوت وعلمت أنك خارج من ادلنيا قلت

 ولفالن كذا،لفالن كذا من املال صدقة أو وصية

من املال صدقة أو وصية؛ وقد اكن املال لغريك اذلي

.يرثك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

َ َّ َ
. تتصدق: أصلها: • ت َصدق

. ابلخل مع شدة احلرص: • الشح
. ختاف: • ختىش
ْ
َ
. ت ْط َمع: • تأ َمل

. قاربت الروح بلوغ احللقوم: أي: • بلغت احللقوم
. جمرى انلفس: • احللقوم
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• قلت لفالن كذا  :املراد :اإلقرار باحلقوق ،أو الوصية ،أو املرياث.
• وقد اكن لفالن  :قد صار هل ذلك.
ُ
• ت ْم ِهل  :تؤخر.

فوائد احلديث:
 .1صدقة الصحة أفضل من صدقة املرض؛ ألن الشح اغلب ىلع اإلنسان يف حال الصحة ،فإذا سمح بها وتصدق دل ذلك ىلع صدق نيته وعظيم
حمبته هلل تعاىل.

 .2الرتغيب يف املسارعة إىل اخلريات ،وأداء الصدقات قبل نزول بوادر املوت باإلنسان.

املصادر واملراجع:

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .رياض الصاحلني
للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َُ ْ
َ ُّ َ
ُ
ُ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ
 َواسألوا اهلل،اء العد ِّو
 ال تتمنوا ل ِق،أيها انلَّاس
ََ َْ
العافِية

O people, do not wish to meet the enemy,
and ask Allah for safety.
**

555. Hadith:

: احلديث.555

َّ َ
 أن رسول-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن أيب أوىف
َ ْ
َ
 ِيف َبعض أيَّامه الِت ل ِيق-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل
َ َ
،ت الشمس قام ِفيهم
ِ  حىت إذا مال،فيها العدو انتظر
َْ
َ
ْ َ َّ َ
 َواسألوا اهلل، ال تتَ َمن ْوا ِلقاء ال َع ُد ِّو، «أيُّها انلاس:فقال
ْ
َ َ
َّ ْ َّ َ
ْ َ
ُ اص
 َواعلموا أن اجلَنة،ربوا
ِ العافية فإِذا ل ِقيتموهم ف
ُّ حتت ظالل
َّ السيوف ُث َّم َقال
انل ِيب صىل اهلل عليه
ِ
ْ َ ُ
ُْ َ
َّ
َ
َ
 وهازم، وجم ِري السحاب،زنل الكتاب
ِ  امهللَّ م:وسلم
َ
ْ
ْ َ
ُ  َو،اهزمهم
.»انرصنا عليهم
ِ :األحزاب

‘Abdullaah ibn Abu Awfa, may Allah be pleased with
him, reported: “The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, during one of the
days wherein he met the enemy, waited until the sun
had declined. Thereafter, he stood up among them and
said: ‘O people, do not wish to meet the enemy, and
ask Allah for safety. And if you meet them, have
patience and know that Paradise lies under the
shadows of swords.’ Then the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: ‘O Allah,
Revealer of the Book, Mover of the Clouds, Defeater of
the Armies, Defeat them and help us against them”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Companion ‘Abdullaah ibn Abu Awfa, may Allah be -ريض اهلل عنه- خيرب عبد اهلل بن أيب أوىف الصحايب
pleased with him, informs in this Hadith that when the
Prophet, may Allah's peace and blessing be upon him,  ليق العدو يف بعض-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
met the enemy one day, he waited and did not begin أيامه فانتظر ولم يبدأ بالقتال إال بعد أن زالت
the fighting except after the sun had declined, after
واملعتاد أن-  وملا زالت الشمس قام فيهم،الشمس
which he stood up among them to deliver a speech,
ً
something which is usually done after prayer. He  قام فيهم خطيبا فنهاهم-يكون ذلك بعد الصالة
prohibited them from wishing to meet the enemy, given ،عن تمين لقاء العدو ملا فيه من اإلعجاب بانلفس
the self-conceit involved in this desire, and instructed
them to ask Allah, the Almighty, for safety. Thereafter,  فإذا لقيتموهم: ثم قال،وأن يسألوا اهلل العافية
he said: “And if you meet them, have patience.” In other  أي إن حقق اهلل ذلك وابتليتم بلقاء العدو.فاصربوا
words, if Allah wills this to happen and you are tested
 واعلموا أن لكم،فاصربوا عند ذلك واتركوا اجلزع
with meeting the enemy, show patience and do not
panic; and know that you will get one of two good إحدى احلسنيني إما أن ينرصكم اهلل ىلع عدوكم
things: either Allah will help you against your enemy  وجيمع اهلل لكم بني قهر،وتكون لكم الغلبة
and make you victorious over them, and thus you will
ُ
win both the victory in the worldly life and the reward in  وإما أن تغلبوا بعد،العدو يف ادلنيا واثلواب يف اآلخرة
the hereafter; or you will be defeated after you have أن بذتلم املجهود يف اجلهاد فيكون لكم اثلواب
tried your best in jihad, and you will thus have the
reward in the hereafter. “And know that Paradise lies  واعلموا أن اجلنة حتت ظالل: أما قوهل،األخروي
under the shadows of swords”, meaning: jihad leads to  فمعناه أن اجلهاد يؤدي إىل اجلنة ن ثم داع.السيوف
Paradise. Then, the Messenger of Allah, may Allah's
 ربه برشعه املزنل-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
peace and blessings be upon him, invoked his Lord by
His Shariah and perfect power to grant the Muslims وقدرته الاكملة أن ينرص املسلمني ىلع عدوهم وباهلل
victory over their enemies. And success can only be
.اتلوفيق
attained through Allah, the Almighty.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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اتلخريجَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف بعض أيامه  :يف بعض غزواته.

• مالت الشمس  :زالت عن وسط السماء.

• ال تتمنوا لقاء العدو  :ال تتمنوا القتال؛ ألن املرء ال يعلم ما يؤول إيله األمر.

• حتت ظالل السيوف  :يف حضور املعركة وقتال الكفار وجهادهم يف سبيل اهلل.
• مزنل الكتاب  :مزنل القرآن.

• وجمري السحاب  :حمرك ومسري الغيوم ،بقدرته سبحانه وفيه ِإشارة إىل رسعة جريه.
• هازم األحزاب  :املجتمعون من أهل الكفر.

فوائد احلديث:
 .1اختيار الوقت املناسب للقتال ،فإما أن يكون أول انلهار ،وإال بعد الزوال.
 .2كراهية تَ ِّ
مين قتال األعداء؛ لعواقبه الوخيمة ،كـ :اجلهل بعاقبة األمر؛ ملا فيه من الغرور وقلة احلزم اجلالب للخذالن واهلزيمة.
 .3سؤال العافية ،ويه شاملة لعافية ادلين وادلنيا واألبدان.
 .4الصرب عند لقاء العدو ،ألنه السبب األكرب يف الظفر واالنتصار.
 .5فضيلة اجلهاد ،وأنه سبب قريب يف دخول اجلنة.
 .6ادلاعء بهذه ادلعوات املناسبات ،عند لقاء األعداء ،كما اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يفعله.
 .7ادلاعء بصفات اهلل الِت تناسب طلب ادلايع ،لقوهل" :وهازم األحزاب ،اهزمهم".
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه - .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 ،ـه -تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه  -اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر،
دمشق1381 ،ه  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه  -اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح
دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م - .االستذاكر البن عبد الرب ،حتقيق سالم حممد عطا ،حممد
يلع معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل - .2000 - 1421 ،حتفة األحوذي للمباركفوري  -دار الكتب العلمية  -بريوت.
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َ ْ ُ
ُ ُ
َ
أم ِْرت أن أسجد ىلع سبع ِة أعظم

 .556احلديث:

I was commanded to prostrate on seven
bones.
**

556. Hadith:

َ َّ
اس -ريض اهلل عنهما -قال :قال ‘Abdullaah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him,
عن عبد اهلل بن عب ٍ
َ ْ ُ َ reported that the Messenger of Allah, may Allah's
ُ ْ ُ
د
ج
س
أ
أن
ت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ِمر
peace and blessings be upon him, said: "I was
َ َْ َ ْ ُ
َْْ
ىلع سبع ِة أعظ ٍم :ىلع اجلَبه ِة -وأشار بيده إىل أنفهcommanded to prostrate on seven bones: the forehead -
ُّ ْ َ َ ْ
- and he pointed to his nose - the hands, the knees, and
ني  ،وأطراف القدمني».
وايلدين ،والركبت
ِ
the toes".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلمAllah, the Exalted, commanded His Prophet, -
أمر اهلل -تعاىل -نبيه
Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon
أن يسجد هل ىلع سبعة أعضاء ،يه أرشف أعضاء him, to prostrate to Him on seven organs, which are the
ابلدن وأفضلها؛ يلكون ذهل وعبادته هلل ،وقد أمجلها noblest parts of the human body, so that he would
worship Allah with devotion and humility. The Prophet,
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم فصلها يلكون أبلغ
may Allah's peace and blessings be upon him, named
يف حفظها وأشوق يف تلقيها :األوىل منها :اجلبهة مع the number and then gave details so that his message
األنف .واثلاين واثلالث :ايلدان ،يبارش األرض منهما may easily be received and memorized. The first of
these organs is the forehead with the nose.The second
بطونهما .والرابع واخلامس :الركبتان .والسادس and the third are the two hands; the palms have to
ً
موجها أصابعهما حنو touch the ground. The fourth and the fifth are the two
والسابع :أطراف القدمني،
knees. The sixth and the seventh are the toes of the
القبلة.
two feet, which should be directed towards the Qiblah
(prayer direction).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ ُ
• أ ِم ْرت  :أمرِن اهلل ،واألمر :طلب الفعل ممن هو أىلع من املأمور.
َ ْ ُ
• أعظم  :مجع عظم.
ْ
• اجلَبْ َهة  :أىلع الوجه.

• وأشار بيده إىل أنفه  :ولم يقل واألنف إشارة إىل أنه ليس عضوا مستقال بل تابع للجبهة؛ ألنهما عظم واحد ،ولكن ال بد من السجود
عليهما.
• وايلدين  :الكفني.

• أطراف القدمني  :أصابع القدمني.

فوائد احلديث:
 .1وجوب السجود ىلع هذه األعضاء السبعة مجيعها ،ويف السجود ىلع هذه األعضاء أداء لواجب السجود ،وتعظيم هلل -تعاىل -وإظهار لذلل
واملسكنة بني يديه.

 .2أن األنف تابع للجبهة ،وهو متمم للسجود؛ وعليه فال تكيف اجلبهة بدونه.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
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)3230( :
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Of all the lawful acts, the most detestable to
Allah, the Almighty, is divorce.

أبغض احلالل إىل اهلل -تعاىل -الطالق

 .557احلديث:

**

557. Hadith:

عن ابن عمر ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Ibn `Umar, may Allah be pleased with him, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
عليه وسلم -قال« :أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل
him, said: "Of all the lawful acts, the most detestable to
الطالق».
Allah, the Almighty, is divorce".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث -إن صح -أن الطالق وإن اكن أصله
ً
مباحا؛ الحتياج انلاس إيله عند تعذر العرشة ،إال أنه
مبغوض عند اهلل -تعاىل -وغري حمبوب ،ملا يرتتب
عليه من مفاسد وأَضار يف حق الزوجني واألوالد،
ووصف الطالق باحلل ال ينيف عنه الكراهة ،فقد

حيل اهلل -تعاىل -شيئا لكنه ال حيبه ملا فيه من
األَضار املنافية ملقاصد الرشيعة ،فقصد الرشع من

انلاكح استدامته واحلفاظ ىلع األرس وإجناب اذلرية،

والطالق يؤدي إىل إعدام ذلك.

Brief Explanation:
**

This Hadith, if authentic, shows that divorce is disliked
in the sight of Allah, the Almighty, although it is
originally permissible when it is difficult for the spouses
to live together. It is disliked because of the bad
consequences on the spouses and their children. Being
permissible does not rule out the attribute of
undesirability, for Allah, the Exalted, might permit
something without liking it, due to relevant violations of
the objectives of Shariah. The objective of marriage in
Islam is to keep the bond of marriage intact, maintain
the families, and to beget offspring. Divorce has
reverse impact on all these objectives.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > حكم الطالق
راوي احلديث :رواه أبوداود وابن ماجه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أبغض  :اسم تفضيل ،بمعىن أشد كراهة.

فوائد احلديث:
 .1الغرض من انلاكح ابلقاء وادلوام ،وبناء بيت الزوجية ،وتكوين األرسة الِت نواتها الزوجان.
 .2أن الطالق مباح وحالل لكن اهلل يبغضه وال حيبه لكنه أبيح للحاجة.
 .3الطالق هدم هلذا بيت الزوجية ،ونقض دلاعئمه ،وإزالة ملعامله.
 .4الطالق إبطال ملصالح انلاكح املتعددة؛ من تكوين األرسة ،وحصول األوالد ،وتكثري سواد املسلمني ،ويسبب العداوة وابلغضاء بني الزوجني
وأرسهما.

 .5الطالق ال يكون حممودا ،وال تربز حكمة رشع اهلل فيه ،إال حينما تسوء العرشة الزوجية ،وتفقد املحبة واملودة ،ويكرث الشقاق واخلالف،
ويصعب اتلفاهم واتلالؤم ،وال يمكن االجتماع؛ فحينئذ يكون الطالق رمحة ،ويكون اتلفرق نعمة.

 .6إثبات صفة من صفات اهلل -تعاىل -ويه ابلغض ،وهو بغض يليق جبالهل -سبحانه ،-ودلت عليه أدلة أخرى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي – مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني  -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش  -املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)58136( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 برجل قد-صىل اهلل عليه وسلم- أِت انلِب
ً َشب
.» «ارضبوه: قال،مخرا

A man who drank wine was brought to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him. The Prophet said: "Beat him".
**

558. Hadith:

ُ

: احلديث.558

صىل-  أ ِِت انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
: قال،رشب مخرا
ِ  برجل قد-اهلل عليه وسلم
، فمنا الضارب بيده: قال أبو هريرة.»«اَضبوه

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “A man who drank wine was brought to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
The Prophet said: "Beat him." Abu Hurayrah added:
"So some of us hit him with our hands, some with their
sandals, and some with their garments (twisting them
like a lash). Then, when the man left, someone said:
‘May Allah disgrace you!’ The Prophet said: ‘Do not say
this! Do not help the devil to overpower him"’.

 قال، فلما انرصف، والضارب بثوبه،والضارب بنعله

 ال، «ال تقولوا هكذا: قال، أخزاك اهلل:بعض القوم
ُ
.»ت ِعينُوا عليه الشيطان
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Companions, may Allah be pleased with them,
brought a man who was drinking alcohol to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him. The
Prophet ordered them to beat him without specifying
the number. So the Companions started hitting him,
some with their bare hands, some with their sandals to
humiliate him, and others with their clothes. They did
not use a whip, which is used during a prescribed
punishment. When they stopped hitting him, one of
them supplicated against him, saying: "May Allah
disgrace you!" asking Allah to humiliate and expose him
to the people. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, told them not to say that to him,
as it would be helping the devil against him. If they
supplicated to Allah to disgrace him, perhaps Allah
would answer their supplication and the devil would
thus achieve his purpose and overpower the man. Also,
this supplication may have alienated the man after he
had received the punishment.

-ريض اهلل تعاىل عنهم-  أن الصحابة:معىن احلديث

 برجل قد-صىل اهلل عليه وسلم- جاءوا إىل انليب

-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمر انليب،رشب اخلمر

 فبعضهم َضبه بيده دون،برضبه فرضبه الصحابة
 ومنهم،استعمال أداة أخرى من أدوات الرضب

الضارب بنعله وهذا من اتلنكيل به ومنهم الضارب

 ولم يستعملوا السوط اذلي هو أداة احلد يف،بثوبه
ً
 وجاء يف رواية أنه أمر عرشين رجال فرضبه،الرضب
 وهذا يفَس أن،لك رجل جدلتني باجلريد وانلعال
 وما جاء عن اخللفاء الراشدين من،اجلدل أربعني

 ثم ملا فرغ.زيادة ىلع ذلك فهو تعزير راجع لإلمام
 " أخزاك:  داع عليه بعضهم بقوهل،انلاس من َضبه

 وهو اذلل واملهانة،اهلل" أي داع عليه باخلزي

صىل اهلل عليه-  فقال انليب،والفضيحة بني انلاس

 "ال تقولوا هل هكذا ال تعينوا عليه الشيطان"؛:-وسلم
 فبلغ،ألنهم إذا دعوا عليه باخلزي ربما استجيب هلم

 وحىت ال ينفر، ونال مقصده ومطلبه،الشيطان مأربه

.العاِص وقد حد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• أخزاك اهلل  :أهانك وأذلك.

فوائد احلديث:
 .1حصول حد شارب اخلمر بالرضب بايلد وأطراف اثلوب واجلريد وانلعال.
 .2احلدود زواجر جوابر فمن أقيم عليه احلد اكن كفارة هل.
 .3أسلوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف توجيه العصاة بعدم تعيريهم أو سبهم ،مما جيعل ذلك أدَع إىل استجالبهم إىل ترك املعاِص.
 .4ال ينبيغ للمسلم أن يكون عونا للشيطان ىلع أخيه املسلم إذا فرط يف حق من احلقوق.
 .5ىلع املسلمني أن حيرصوا ىلع رد العصاة إىل جانب احلق و الصواب.
 .6مرتكب الكبرية ال يكفر بها ثلبوت انليه عن لعنه ،واألمر بادلاعء هل.
 .7فيه ديلل ىلع أن اإلنسان إذا فعل ذنبا وعوقب عليه يف ادلنيا ،فإنه ال جيوز نلا أن ندعو عليه باخلزي والعار ،بل نسأل اهلل هل اهلداية ،ونسأل
اهلل هل املغفرة.

 .8فيه حتريم رشب اخلمر وأن من رشبها عوقب.

 .9فيه الرفع إىل ويل األمر إذا اقتىض األمر ذلك.

 .10ادلاعء للعاِص بعد إقامة احلد علية باتلوفيق وانلجاة من اخلذالن.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .كنوز رياض

الصاحلني ،محد 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،
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3262( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
‘Abdullaah ibn Mas‘ood was asked about a
man who had married a woman without
specifying a dowry for her and then died
 يف-ريض اهلل عنه- أِت عبد اهلل بن مسعود
before consummating the marriage with
 فتويف قبل أن،رجل تزوج امرأة ولم يفرض هلا
her. ‘Abdullaah said: "Ask if they can find
any report (from the Prophet, may Allah's
 سلوا هل جتدون فيها: فقال عبد اهلل،يدخل بها
peace and blessings be upon him)
regarding that." They said: "O Abu ‘Abd-ur- يعِّن-  ما جند فيها، يا أبا عبد الرْحن:أثرا؟ قالوا
Rahmaan, we cannot find (any report about
ً
 أقول برأيي فإن اكن صوابا فمن اهلل: قال-أثرا
that)." He said: "Then I will state my
personal opinion, and if it is correct then
that is from Allah".
**

559. Hadith:

: احلديث.559

ُ
َ َِت عبد اهلل يف رجل ت
َ ِ  أ: قاال، واألسود،عن علقمة
زوج
 فقال، فتُويف قبل أن يَدخل بها،امرأة ولم يَفرض هلا
ُ
 يا أبا عبد: َسلوا هل جتدون فيها أثرا؟ قالوا:عبد اهلل

‘Alaqamah and Al-Aswad narrated: "‘Abdullaah ibn
Mas‘ood was asked about a man who had married a
woman without specifying a dowry for her and then died
before consummating the marriage with her. ‘Abdullaah
said: 'Ask if they can find any report (from the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him)
regarding that.' They said: 'O Abu ‘Abd-ur-Rahmaan,
we cannot find (any report about that).' He said: 'Then I
will state my personal opinion, and if it is correct then
that is from Allah. She should have a dowry similar to
that of her peers, neither less nor more; she is entitled
to inheritance (from the deceased husband); and she
has to observe the ‘Iddah (waiting period).' A man from
Ashja‘ stood up and said: 'The Messenger of Allah
passed a similar judgment among us concerning a
woman called Birwa‘ bint Waashiq. She married a man
who died before consummating the marriage with her,
and the Messenger of Allah ruled that she should be
given a dowry similar to that of her peers, that she
should inherit, and that she had to observe the ‘Iddah.'
‘Abdullaah raised his hands and said: 'Allahu Akbar
(Allah is the Greatest)"'.

 أقول برأيي فإن: قال-  يعين أثرا-  ما جند فيها،الرمحن
ْ
َْ
 ال َوك َس وال،كمه ِر نسائها
 «هلا،اكن صوابا فمن اهلل
َ
َّ
 من، فقام رجل،» وعليها ال ِعدة، وهلا املرياث،ش َط َط
 يف مثل هذا قىض رسول اهلل صىل اهلل: فقال،أشجع
ْ
اش ٍق
ِ  يف امرأة يقال هلا بِر َوع بنت َو،عليه وسلم فينا
 «فقىض هلا، فمات قبل أن يَدخل بها،تزوجت رجال
،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ب ِمثل َصداق نسائها
َّ  وعليها الع َّدة» فرفع عبد اهلل يَديْه،وهلا املرياث
.وكرب
ِ
ِ

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith indicates that if a woman’s husband dies
after marriage has been contracted but before the
dowry has been received, then she deserves her dowry
in full, even if marriage has not been consummated,
and even if they had not been in seclusion with each
other. If the husband had not specified a dowry, the
woman's due dowry should be estimated at a value
similar to that which is given to her peers from her
relatives. The Hadith also indicates that the woman has
to observe the waiting period because the marriage had
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**

دل احلديث ىلع أن املرأة تستحق بموت زوجها بعد

 وإن لم يقع منه،العقد قبل فرض الصداق مجيع املهر
َّ  وإن اكنت لم,دخول وال خلوة
أي لم- يسم هلا مهر

 ودل احلديث أيضا, فلها مهر مثلها من قراباتها-حيدد
َّ
َّ
 فإذا،أن َعليها ال ِعدة بما أنه قد حصل عقد انلاكح
 ولو لم، فعليها عدة الوفاة واإلحداد،تويف زوجها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
حيصل دخول وال خلوة ,كما أنها ترث منه؛ ألنَّها already been contracted. Therefore, if a woman’s
husband dies, she must observe the waiting and
زوجة بعصمة زوجها.
mourning period even if seclusion or consummation
has not occurred. Moreover, she has the right to inherit
from her deceased husband because she is a wife who
is legally tied to her husband.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنساِئ وابن ماجه وأمحد.
َ
َْ َ
اتلخريج :األ ْس َو ِد بن يزيد انلخيع -رمحه اهللَ -علق َمة بن قيس انلخيع -رمحه اهلل-

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

مهرا َّ
• لم َي ْفرض هلا  :لم يُلزم نفسه ً
معني املقدار.
ِ
ِ

• ال وكس  :بفتح الواو ،فسكون الاكف ،ثم سني مهملة ،أي :ال نقصان ،واملعىن :ال ينقص عن مهر نسائها.
• شطط  :الشطط :اجلَور والظلم ،أي :ال جيار ىلع الزوج بزيادة مهرها ىلع نسائها.
• فمات قبل أن يدخل بها  :مات قبل أن جيامعها.

• بمثل صداق نسائها  :أقاربها من النساء كأختها وعمتها ،وينظر إىل من هو مثلها يف دينها وعقلها وحنو ذلك.

فوائد احلديث:

 .1أن املرأة تستحق كمال املهر وإن لم ي ُ َّ
سم ،وذلك يف حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها وال خال بها ،وإذا لم حيدد املهر فاذلي تستحقه مهر
املثل.
ُ ُّ
َّ
َّ
خيل بصحة انلاكح؛ فإنه يصح ولو لم يسم.
 .2أن عدم ذكر املهر يف العقد أو قبله ،ال ِ
َّ
َّ
 .3أنه البد من وجود الصداق يف انلاكح ،وأن عدم ذكره ال جيعل عقد انلاكح عقد تربع ال عوض فيه.
ً
َّ
َ
فرض هلا صداقا فيجب هلا مهر املثل ،وجتب عليها العدة .وأنها ترث من زوجها ذلك.
 .4أن املرأة الِت مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم ي ِ
َّ
اَلل عنه -من الورع ،حيث امتنع عن الفتوى بال َّ
نص.
 .5ما اكن عليه ابن مسعود -ريض
َّ
ٌ
 .6أن إصابة َّ
ُ
توفيق من اَلل -تعاىل ،-فينبيغ الشكر عليه ،وأن خطأه من تلبيس الشيطان ،وال ينسب إىل الشارع.
احلق
 .7أن املجتهد إذا أخطأ ال لوم عليه ،بل يُعذر يف ذلك ،حيث إن هل ً
أجرا باجتهاده.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن الرتمذي ,ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية،

  1395ـه  -سنن ابن ماجه ،ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -سنن للنساِئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت
اإلسالمية الطبعة :اثلانية - 1406 ،مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -صحيح أيب داود
َّ
َ
األحاكمِ من بُل ُوغ َ
 األم لألبلاين  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه  -توض ُالم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -رشح سنن النساِئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل  -نيل
َ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل
األوطار للشواكين  ,ت :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن
عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58106( :

68

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ْ
َ ِّ ُ ْ َ َ َ َّ
ارب وأعفوا اللح
ِ أحفوا الشو

"Trim the mustaches and let the beards
grow".
**

560. Hadith:

: احلديث.560

Ibn `Umar, may Allah be pleased with him, reported that صىل-  عن انليب-ريض اهلل عنهما- وعن ابن عمر
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ُ ْ َ َ َ َّ
ُْ
وا
ف
ارب وأع
ِ  «أحفوا الشو: قال-اهلل عليه وسلم
him, said: "Trim the mustaches and let the beards
ِّ
.»الل ََّح
grow".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Muslim man is ordered to trim his mustache and
not leave it more than forty days without being trimmed
(or less days if it grows excessively). This is based on
the following report which Imam Muslim narrated: Anas,
may Allah be pleased with him, reported: "A time limit
was set for us for trimming the mustache, clipping the
nails, plucking the armpit hair and shaving the pubic
hair. We were not allowed to leave that for more than
forty nights." According to the narration of Abu Dawood:
"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, set for us a time limit for shaving
the pubic hair, clipping the nails, and trimming the
mustache." In the narration of Ahmad and An-Nasaa'i,
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "Whoever does not trim his mustache does
not belong to us." Sheikh Al-Albaani graded this report
as Sahih/authentic in Saheeh Al-Jaami` As- Sagheer,
2/1113, no. 6553. So, trimming the mustache is
extremely emphasized and important, whether to shave
it until the whiteness of the skin shows, or to trim the
hair growing over the upper lip, on which remnants of
food may get stuck. "To let the beard grow": The beard,
or "lihyah" is defined by Arab linguists as the facial hair
growing on the chin and jawbones. So the hair on the
cheeks is part of the beard. What is intended by 'letting
it grow' is to leave it without shaving or shortening, with
or without excess. That is because the word 'i`faa' used
in the hadeeth means letting something grow
abundantly and increasingly. So the intended meaning
is that the beard is to be left to increase and grow.
There are numerous hadeeths reported from the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, that command one to let the beard grow,
with different imperatives, such as: 'waffiru', 'arkhu',
'a'fu'. All of these imperative verbs are indicative of the
command to let the beard grow and not to touch it by
trimming or shaving. It was the habit of the Persians to
cut their beard, so Islam forbade that practice, as in
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َ
ُ
اربه
ِ  أن المسلم مأمور باألخذ من ش:معىن احلديث
َْ
وال يرتكه أكرث من أربعني يوما ما لم يفحش؛ ملا رواه
ِّ ُ
َ
"وقت نلا يف ق ِّص
:-ريض اهلل عنه- مسلم عن أنس

 وحلق، ونتف اإلبط، وتقليم األظفار،الشارب

 أن ال نرتك أكرث من أربعني يللة" ويف رواية،العانة
َ "و َّق
َ :أيب داود
ت نلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َّ حلق العانة وتقليم األظفار
وقص الشارب أربعني
ً
ً
 "من لم يأخذ:يوما مرة" وقد وقع عند أمحد والنساِئ
َ
َّ
 وصححه الشيخ األبلاين يف،"اربه فليس ِمنا
ِ من ش
) برقم1113/2( صحيح اجلامع الصغري وزيادته
ِّ
 سواء ِحبَفه حىت، فيتأكد األخذ من الشارب.)6533(
َ
يبْ ُد َو بياض اجلدل أو بأخذ ما زاد ىلع الشفه مما قد
َْ
 قال أهل:  " وإعفاء اللحية "واللحية.يعلق به الطعام
َ
َ : إنها شعر الوجه واللحيني يعين:اللغة
الع َوارض وش َعر
َّ
: واملقصود من إعفائها.اخلَديْ ِن فهذه لكها من اللحية
ٌ َّ
 ال،تركها ُم َوف َرة ال يتعرض هلا حبلق وال بتقصري
بقليل وال بكثري؛ ألن اإلعفاء مأخوذ من الكرثة أو

 أنها ترتك: فاملقصود بذلك، فاعفوها وكرثوها،اتلوفري

 وقد جاءت األحاديث الكثرية عن رسول اهلل،وتوفر
صىل اهلل عليه وسلم باألمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛

" : " أرخوا " وبلفظ: "وفروا" وبلفظ: فقد جاء بلفظ

 ولكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفريها وعدم." أعفوا
َ
، وقد اكن من اعدة الفرس قص اللحية.اتلعرض هلا
 كما يف ابلخاري من حديث،فنىه الرشع عن ذلك
 وهذا األمر مع."..ابن عمر بلفظ " خالفوا املرشكني

،تعليله بمخالفة املرشكني يدل ىلع وجوب إعفائها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
واألصل يف التشبه اتلحريم ،وقد قال صىل اهلل عليه Imam al-Bukhaari's narration of the report of Ibn 'Umar:
"Do the opposite of what the polytheists do; let your
وسلم( :من تشبه بقوم فهو منهم).
beards grow long and trim your mustaches." This
command, along with its justification by opposing the
polytheists, indicates the obligation to let the beard
grow. In principle, it is prohibited to imitate the
polytheists; the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever imitates a
people, then he belongs to them".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• أحفوا الشوارب  :قصوا ما طال من الشفتني.
ِّ
• أعفوا اللَّح  :ال تقصوا منها شيئا.

فوائد احلديث:
 .1حتريم حلق اللحية أو تقصريها ووجوب إعفائها ،خبالف الشارب ،فإنه يؤخذ منه.
َّ
 .2وجوب األخذ من الشارب وعدم جواز تركه ،سواء باألخذ من أسفله مما ييل الشفة أو بتخفيفه لكه.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –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- .
كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.
عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار
ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I have seen more than ten of the
Companions of the Messengers of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him; they all stopped the "mooli" (the one
who swore not to approach his wife
intimately).

- أدركت بضعة عْش من أصحاب رسول اهلل
ُ
ُ
 لكهم يوق ِف المويل-صىل اهلل عليه وسلم
**

561. Hadith:

: احلديث.561

َ َ عن سليمان بن ي
Sulaymaan ibn Yasaar said: "I have seen more than ten  "أدركت: أنه قال-رمحه اهلل- سار
ََ ْ
of the Companions of the Messengers of Allah, may
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
أصحاب
من
عرش
ة
بِضع
Allah's peace and blessings be upon him; they all
ُْ
ُ ُ
."ويل
stopped the "mooli" (the one who swore not to
ِ وسلم لكهم يو ِقف الم
approach his wife intimately)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This citation attributed to Sulaymaan ibn Yasaar, may أفاد هذا األثر املقطوع عن اتلابيع سليمان بن يسار
Allah have mercy upon him, who is one of the Tabi‘een
(pl. of Taabi‘ [a Muslim who met at least one of the ريض اهلل-  أن مجاعة من الصحابة-رمحه اهللُ
Companions]), indicates that a group of the وهو من حلف- ويل
ِ  اكنوا يوقفون ويمهلون الم-عنهم
Companions, may Allah be pleased with them, would
 عند،-ىلع ترك وطء زوجته أربعة اشهر فما فوق
stop and give respite to the Mooli (a man who swore
not to have sex with his wife for a duration of four ،مِض هذه املدة وخيريونه ىلع رأسها إما أن يطلق
ً وإما أن ييفء وهو أن يرجع ويطأ زوجته
months or more). When four months were over, they منعا للرضر
would give the man the choice to either divorce his wife
or return to her, that is, to have sex with her, so as to  وال حيصل، مع تكفريه عن يمينه الِت حلفها،عنها
not harm her. Nevertheless, he has to expiate his oath ،الطالق بمجرد انقضاء األربعة أشهر عند اجلمهور
of Ilaa. According to the majority of the scholars,
 وهذه الصيغة تدل،بل ال بد من اتللفظ به حىت يتم
divorce does not become effective as soon as the fourً
ُ
month duration is over. Rather, the divorce must be ويل اكن حكما
ِ ىلع أن هذا اإليقاف والرتبص بالم
ً
pronounced so that it becomes effective. Finally, this
-.رضوان اهلل عليهم- مشهورا بني الصحابة
tradition indicates that stopping the Mooli and giving
respite to him was a famous ruling among the
Companions, may Allah be pleased with them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اإليالء:اتلصنيف
. رواه الشافيع وادلارقطين:راوي احلديث
**

-رمحه اهلل-  سليمان بن يسار:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ
. ما بني اثلالث إىل التسع: • بِضعة عرش

. فإذا انتهت املدة فإما أن يطلق وإما أن يرجع، حيدد هل مدة اإليالء املباحة أربعة أشهر: • يوقِف
ُ •
 واإليالء هو حلف الزوج ىلع ترك وطء زوجته أربعة أشهر؛ فإن اكن يف هذه املدة أو أقل منها فهو جائز للمصلحة، وهو فاعل اإليالء: المويل
. وإن زاد فهو حمرم ملا فيه من اإلَضار بالزوجة،واتلأديب

71

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1املويل يمهل أربعة أشهر ،فال تطلبه زوجته بالفيئة ،وعند انقضاء مدة األربعة األشهر فلها مطابلته بالفيئة ،فإذا طابلته أمره احلاكم بالوطء،
فإن امتنع بال عذر يمنع الوطء أجربه احلاكم ىلع الطالق ،فإن لم يطلق طلق عليه احلاكم.

 .2اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات انلازشات ىلع أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر احلاجة وهو أربعة أشهر ،أما ما زاد ىلع ذلك فإنه ظلم وجور،
وربما محل املرأة ىلع ارتكاب املعصية ،إن لم حيمل الزوجني لكيهما؛ فألغته الرشيعة اإلسالمية.

 .3اعتبار اتلابعني واستدالهلم بفعل الصحابة -ريض اهلل عنهم-.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل - .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلفعبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م- .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ

صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل - .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل - .1427سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث- .
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه
 1985م - .سنن ادلارقطين/أبو احلسن ادلارقطين  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرزاهلل ،أمحد برهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م - .املسند -للشافيع :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان1400-ه.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
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Suckle him, and you will become unlawful
for him (in marriage), and (the discomfort)
which Abu Hudhayfah feels in his heart will
disappear.

 ويذهب الي يف نفس أِب،أرضعيه حتريم عليه
حذيفة

**

562. Hadith:

: احلديث.562

 أن ساملا موىل أيب حذيفة-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
Saalim, the freed slave of Abu Hudhayfah was with Abu
Hudhayfah and his family in their home. Bint Suhayl
came to the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, and said: "Saalim has attained puberty,
and he now perceives what they perceive, yet he enters
our house freely, and I believe that something
(troubles) the heart of Abu Hudhayfah." Thereupon the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said to her: "Suckle him, and you will become unlawful
for him (in marriage), and (the discomfort) which Abu
Hudhayfah feels in his heart will disappear." She
returned and said: "So I suckled him, and what (was
there) in the heart of Abu Hudhayfah disappeared".

تعين ابنة-  فأتت،اكن مع أيب حذيفة وأهله يف بيتهم
 إن ساملا: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم-  انليب-ُسهيل
ََ
 وإنه يدخل. وعقل ما عقلوا.قد بلغ ما يبلغ الرجال
 وإين أظن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك.علينا
َ
، «أ ْر ِض ِعي ِه-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هلا انليب.شيئا
َْ
» ويذهب اذلي يف نفس أيب حذيفة،حت ُر ِيم عليه
 فذهب اذلي يف. إين قد أرضعته:فرجعت فقالت

.نفس أيب حذيفة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Sahlah bint Suhayl, the wife of Abu Hudhayfah, may ريض اهلل- جاءت َسهلة بنت ُسهيل زوجة أيب حذيفة
Allah be pleased with him, sought a legal opinion
concerning Saalim, one of the meritorious واكن من أفاضل الصحابة-  تستفِت يف سالم-عنهما
َّ
Companions. Her husband Abu Hudhayfah had  واكن أبوحذيفة قد تبناه يوم أن اكن-ريض اهلل عنه
adopted Saalim when adoption was still permissible
 واكن قد نشأ يف حجر أيب،اتلبين جائزا قبل أن ينسخ
and was not yet abrogated. Saalim grew up under the
َّ
care of Abu Hudhayfah and his wife like a son to both :-تعاىل-  فلما أنزل اهلل،حذيفة وزوجته نشأة االبن
ِّ
of them. However, when Allah Almighty revealed: {Call  وبيق سالم ىلع،اتلبين
{ادعوهم آلبائهم} بطل حكم
them by [the names of] their fathers}, adoption became
forbidden. As long as he was still young, Saalim was  وصار يدخل عليهم،دخوهل ىلع سهلة حبكم صغره
َ
entering and exiting the house in which Sahlah lived.  فوجد أبو، إىل أن بَل َغ مبلغ الرجال،وىلع سهلة ويراها
ََُ
He accessed the house freely until he grew up into an
يمنعاه
أن
عليهما
ل
 وثق،حذيفة يف نفسه كراهة ذلك
adult man, and he would still see Sahlah. Abu
ْ
Hudhayfah did not like that, but it was difficult for the  إىل أن سأال عن ذلك رسول،ادلخول؛ لإللف السابق
spouses to deny Saalim access given their amicable صىل-  فقال هلا رسول اهلل،-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
relationship with him. Hence, they asked the
 أرضعيه حتريم:-اهلل عليه وسلم
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings  وتذهب،عليه
َْ
ْ
be upon him, about that, to which he said to Sahlah:  فاكن، فأرضعته،الكراهة الِت يف نفس أيب حذيفة
"Suckle him so that you will be forbidden to him." Thus
Abu Hudhayfah's aversion would wear out. Sahlah  فمن ارتضع بعد الفطام، وهذا حكم خاص.ذلك
suckled him, and the matter was settled. It should be  كما،من امرأة فإنها ال تكون بذلك أمه من الرضاع
noted, however, that this ruling is specific to that case,
.أفتت به اللجنة ادلائمة
for anyone who was suckled by a woman after he had
been weaned, the sucking woman would not become
his foster mother, as the Permanent Committee stated.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع > آثار الرضاع
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• أرضعيه  :الرضاعة مص الصيب ثلدي املرأة ذات اللنب.
ً
• موىل أيب حذيفة  :حليف أيب حذيفة ،واكن قد تبناه ملا اكن اتلبين جائزا يف أول اإلسالم.
ً
• ما يبلغ الرجال  :أدرك احللم وصار بالغا.

فوائد احلديث:

 .1أن رضاع الكبري يفيد ،وأن هل ً
أثرا ،وأنه يفيد من املحرمية واألحاكم ما يفيده رضاع الصغري؛ لكن احلديث خمصوص بسالم ألدلة أخرى.
 .2أنه تقرر عند الصحابة أن رضاع الكبري ال أثر هل؛ ألنها جاءت تسأل.

 .3جواز خماطبة الرجل للمرأة عند احلاجة إن لم تكن فتنة ،ولم ختضع بالقول.

 .4حرص الصحابة ىلع تعلم العلم؛ ألن الصحابية جاءت تسأل.
َّ
ً
 .5أن صوت املرأة ليس بعورة إذا لم ختضع بالقول ولم تقل إال خريا.
 .6اتلكنية عن اليشء بالزمه؛ ألنها قالت "بلغ ما يبلغ الرجال".

 .7ذكر املستفِت مجيع أوصاف القضية للمفِت.

 .8أن من حرمت عليه امرأة جاز هل انلظر إيلها ،وأن إباحة انلظر وحتريم انلاكح متالزمان.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ُ ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام،
مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام
من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض  -الطبعة:
السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)58175( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
You have followed the Sunnah and your
(first) prayer was enough for you.

 وأجزأتك صالتك،أصبت السنة
**

563. Hadith:

: احلديث.563

 خرج: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ َ  فَ َح،َر ُج َالن يف سفر
رض ِت الصالة وليس معهما ماء؛
َ
َ َ َّ َ َّ َ َ ِّ
،وجدا املاء يف الوقت
 ثم،فتَيَ َّم َما َصعيدا طيبا فصليا
َ
ُ فأاعد أَ َح ُد ُه َما الصالة َو
َ الو ُض
 ثم أت َيا،وء ولم يُ ِع ِد اآلخر
َ
 فذك َرا ذلك هل فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ُ َ
َ َْ ْ َ
َ ْ «أَ َصب:ل َّذلي ل َ ْم يُع ْد
.» َوأج َزأتك َصالتك،ت السنة
ِ ِ
ِ
َ َّ
.» «لك األجر مرتني:وقال لذلي توضأ وأاعد

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: “Two men set out on a journey, and prayer
became due while they had no water. They performed
dry ablution, using clean earth, and prayed. Later on,
they found water while still within the time of the prayer.
One of them repeated his prayer with ablution, and the
other did not. Then, they came to the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
and informed him about that. He said to the one who
did not repeat his prayer: ‘You have followed the
Sunnah and your (first) prayer was enough for you.’ He
then said to the one who performed ablution and
repeated his prayer: ‘For you there is a double reward”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The noble Companion Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah ريض اهلل- يقص الصحايب اجلليل أبو سعيد اخلدري
be pleased with him, relates: “Two men set out on a
journey, and prayer became due”, meaning: its time  (خرج رجالن يف سفر فحرضت: فيقول-عنه
came. “While they had no water. They performed dry  (وليس معهما ماء؛ فتيمما. جاء وقتها:الصالة) أي
ablution, using clean earth”, meaning: they turned to
، قصداه ىلع الوجه املخصوص:صعيدا طيبا) أي
the earth and used it in the way specified for dry
ablution. “Later on, they found water while still within ، ثم وجدا املاء يف الوقت، (فصليا.أوفتيمما بالصعيد
the time of the prayer. One of them repeated his prayer فأاعد أحدهما الصالة بوضوء) إما ظنا بأن األوىل
with ablution”, meaning: either because he thought his
َ
first prayer was rendered invalid or he simply wanted to  (ولم يعد اآلخر) بناء ىلع ظن. وإما احتياطا،باطلة
err on the side of caution. “And the other did not”, صىل-  (ثم أتيا رسول اهلل.أن تلك الصورة صحيحة
meaning: based on the thought that his first prayer
 فقال. ما وقع هلما: فذكرا ذلك) أي-اهلل عليه وسلم
remained valid. They then went to the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, ) (أصبت السنة: لذلي لم يعد-صىل اهلل عليه وسلمand mentioned what happened to him. To the man who  (وأجزأتك. صادفت الرشيعة اثلابتة بالسنة:أي
did not repeat the prayer, the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, said: “You have : وأما اآلخر. وتوكيد هل،صالتك) تفسري ملا سبق
followed the Sunnah”, meaning: your act accorded with  الصالة: للصالة (وأاعد) أي:(وقال لذلي توضأ) أي
the established teachings of the Sunnah. “He then said
to the one who performed ablution and repeated his  لك أجر الصالة: «لك األجر مرتني» أي،يف الوقت
prayer: ‘For you there is a double reward’”, meaning: ،مرتني؛ فإن الك منهما صحيحة ترتتب عليها مثوبة
َّ
you will have a double reward for your prayers, for both
 وفيه إشارة،وإن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال
are valid and each entails a reward, and indeed Allah
َّ
does not cause the good deeds of His slaves to go to صىل اهلل-  كما قال،إىل أن العمل باألحوط أفضل
waste. This indicates that it is better to do what is safer
». «دع ما يريبك إىل ما ال يريبك:-عليه وسلم
and more cautious. In another Hadith, the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, said: “Leave
what is doubtful for what is not doubtful.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :رواه أبو داود والنساِئ وادلاريم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فحرضت الصالة  :دخل وقتها.
ً
• صعيدا  :الصعيد وجه األرض.
ً
ً
• طيبًا  :طهورا مباحا.

• أصبت السنة  :الطريقة الرشعية ،أي :فعلك صحيح ،موافق للطريقة الرشعية الِت سنها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• أجزأتك  :كفتك صالتك.
ًّ
• لك األجر مرتني  :أجر للصالة األوىل باتليمم ،وأجر للصالة اثلانية بالوضوء؛ ألن الك منهما صالة صحيحة ،ولكن إصابة السنة أفضل من
ذلك.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتليمم ،واستقرار أمره دلى املسلمني يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2فقد املاء هو العذر األول للطهارة باتليمم ،واثلاين تعذر استعماهل ملرض وحنوه.
 .3جواز اتليمم ىلع ما تصاعد ىلع وجه األرض من أي تربة اكنت ،وىلع أي يشء طاهر ىلع ظهر األرض؛ لعموم احلديث.
َ
 .4ال بد من طهارة ما يُتيَ َّمم به من تراب أو متاع ،فال يصح اتليمم بنجس.
ً
 .5من تيمم لفقد املاء ثم وجده ،فال خيلو من ثالث حاالت:األوىل :أن جيده بعد الصالة وبعد خروج الوقت ،فهذا ال إاعدة عليه إمجااع.اثلانية:
ً
أن جيد املاء بعد الصالة وقبل خروج الوقت ،فهذا ال إاعدة عليه ،بل وال ترشع هل اإلاعدة.اثلاثلة :أن جيد املاء وهو يصيل ،كأن يبعث أحدا يف
طلب املاء فيأِت وهو يف الصالة ،فهذه احلالة يبطل اتليمم وتبطل الصالة ،وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصالة.
 .6وقوع االجتهاد يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ممن اكن ً
بعيدا عنه ،فإن هذين الصحابيني اجتهدا ،أحدهما لم يعد الصالة ،واثلاين أاعدها
وانليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
أقرهما ىلع ذلك.

 .7ال جيب االنتظار آلخر الوقت؛ ألجل حتصيل املاء ،بل مىت دخل وقت الصالة وليس عند اإلنسان ماء؛ فله أن يصيل ،وال يلزمه اتلأخري ،إال إن
اكن غلب ىلع ظنه احلصول ىلع املاء.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .املجتىب من السنن (السنن
الصغرى) ،أمحد بن شعيب النساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .سنن ادلاريم،
حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل
صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،
اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10022( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sa`d was wounded on the Day of the Trench
by the arrow of man from Quraysh called
Hibbaan ibn al-`Arqah, who shot him in the
median vein of his arm. So the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon
him, set up a tent for him in the mosque so
he could visit him from nearby.

، رماه رجل من قريش،أصيب سعد يوم اْلندق
، رماه يف األكحل،يقال هل حبان بن العرقة

 خيمة يف-صىل اهلل عليه وسلم- فرضب انلِب
املسجد يلعوده من قريب

**

564. Hadith:

: احلديث.564

ُ
`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: صيب سعد يوم
ِ  أ: قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
"Sa`d was wounded on the Day of the Trench by the
arrow of man from Quraysh called Hibbaan ibn al`Arqah (Hibbaan ibn Qays), from the tribe of Bani
Mu`ayyis ibn `Amir ibn Lu'ay, who shot him in the
median vein of his arm. So the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, set up a tent for him
in the mosque so he could visit him from nearby. When
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, returned from the trench he
placed his weapon down and washed himself. Jibreel
(Gabriel), may peace be upon him, came to him while
he was shaking the dust from his head and said: ‘Have
you laid down the weapons? By Allah, I have not laid
them down. Go out to them!’ The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, asked: ‘Where?’ So
he pointed to Banu Qurayzhah. The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
went to them and they surrendered. He turned the
judgment over to Sa`d, and Sa`d said: ‘I rule that their
warriors be killed, their women and offspring be taken
as captives, and that their wealth be divided.’" Hisham
said: "My father informed me that `A'ishah reported that
Sa`d said: 'O Allah! Indeed, You know that there is no
one I love to fight in Your cause than people who have
lied and driven out Your Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him. O Allah, I think You have
ended the hostilities between us and them, but if there
are any more battles against the Quraysh, keep me
alive so I may fight them in Your cause, and if You have
indeed ended the hostilities, let the blood flow and let
me die from it.’ So his wound erupted from his throat
and he did not take care of it. There was a tent in the
mosque belonging to Banu Ghifaar, and they were
scared at the sight of blood flowing towards them. They
said: ‘O people of this tent! What is coming to us from
your side?’ Sa`d's wound continued to bleed and he
died from it, may Allah be pleased with him. [AlBukhari].

 يقال هل حبان بن، رماه رجل من قريش،اخلندق
َ ْ
 من بين معيص بن اعمر،ال َع ِرق ِة وهو حبان بن قيس
َ
َ األ ْك
صىل اهلل-  فرضب انليب، ح ِل
بن لؤي رماه يف
َ
 فلما،خيمة يف املسجد يلعوده من قريب-عليه وسلم
 من اخلندق-صىل اهلل عليه وسلم- رجع رسول اهلل

-عليه السالم-  فأتاه جربيل،وضع السالح واغتسل
ُ
َ
وضعت
 " قد: فقال،وهو ينفض رأسه من الغبار
-  قال انليب، اخرج إيلهم، واهلل ما وضعتُه،السالح
ُ
"  فأين فأشار إىل بين ق َريظة:-صىل اهلل عليه وسلم

 فزنلوا ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- فأتاهم رسول اهلل
َّ
َ ُ فرد احل
: فإين أحكم فيهم: قال،كم إىل سعد
،ُحكمه
ُ
ُّ
ُ
 وأن، وأن تسىب النساء واذل ِّرية،أن تقتل املقاتِلة
ُ
 أن: عن اعئشة، فأخربِن أيب،تقسم أمواهلم قال هشام
 امهلل إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إيل أن:سعدا قال
ُ
َّ
صىل اهلل-  من قوم كذبوا رسولك،أجاهدهم فيك

 امهلل فإين أظن أنك قد، وأخرجوه-عليه وسلم
َ
 فإن اكن بيق من حرب،وضعت احلرب بيننا وبينهم
َْ
 وإن، حىت أجاهدهم فيك،قريش يشء فأب ِقين هل
ْ
َ
َ
،وضعت احلرب فاف ُجرها واجعل موتِت فيها
كنت
َ
 ويف املسجد خيمة من،فانفجرت من َّبلته فلم يَ ْر َعهم
َ
، يا أهل اخليمة: فقالوا، إال ادلم يسيل إيلهم،بين ِغفار
َْ
ما هذا اذلي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو
.-ريض اهلل عنه-  فمات منها،جرحه دما

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
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. صحيح:درجة احلديث

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف فضيلة الصحايب اجلليل سعد
بن معاذ؛ حيث ُعمل هل خيمة يف املسجد يك يزوره
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مما أصابه يف جهاده ،وأنه

ريض اهلل عنه -حكم حبكم ىلع بين قريظة يوافقحكم اهلل -تعاىل -عليهم من فوق سبع سموات وهو
ُ
أن يقتل رجاهلم وتسىب نساؤهم وذراريهم وتؤخذ
أمواهلم وذلك بسبب خيانتهم للمسلمني ونقضهم
ُّ
وجتمع
امليثاق واستغالهلم ظروف حرب اخلندق
قريش وغريها ىلع أطراف املدينة آنذاك ،كذلك

تتجىل فضيلة أخرى لسعد -ريض اهلل عنه -وذلك يف
داعئه أن يبقيه اهلل -تعاىل -إن اكن بيق حرب بني

قريش وبني املسلمني أو أن يستشهده اهلل -تعاىل -إن

اكن قد انتهت حرب املسلمني مع قريش باستشهاده
ً
متأثرا جبرحه اذلي جرحه يوم اخلندق.

Brief Explanation:
**

The noble Hadith shows the merits of Sa`d ibn
Mu`aadh, a great Companion of the Prophet. After he
had sustained injuries in Jihad (fighting in Allah’s
cause), a tent was set up for him in the mosque so the
Prophet could visit him. He also passed a judgment on
Banu Qurayzhah that was in accordance with the divine
judgement; that their men should be killed, their women
and offspring taken as captives, and their wealth be
taken. This was because the Jews had betrayed the
Muslims, breached their covenant, and taken
advantage of the circumstances of the Battle of the
Trench when the Quraysh had gathered on the
outskirts of Madinah. Further to his merits, Sa`d's
prayer was accepted, resulting in his martyrdom. He
prayed that Allah would keep him alive if the Muslims
still had to fight the Quraysh or that Allah would let him
die from his wounds if the hostilities were over.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سعد  :هو سعد بن معاذ ،سيد قبيلة األوس من األنصار ،من فضالء الصحابة -ريض اهلل عنه-.

• اخلندق  :أخدود أحاطه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع شمال املدينة ،ملا حارصها املرشكون ،اعم مخسة من اهلجرة؛ يلمنع العدو من اهلجوم
املباغت ىلع املدينة وأهلها.
َ
األ ْك َ
ح ِل  :عرق أسفل اإلبهام ،والغالب أنه يزنف منه ادلم ،ويموت اإلنسان.
•
بيت يقام من أعواد الشجر ،أو يتخذ من الصوف ،أو القطن ،ويشد بأطناب ،مجعه :خيمات وخيام.
• خيمة  :هو لك ٍ
• يلعوده " :الالم" للتعليل ،والفعل منصوب بها ،وزيارة املريض تسىم :عيادة.
• من قريب  :ماكن قريب.
• يغذو  :أي :يسيل.

فوائد احلديث:

َّ
ُ
ُ
ُ
َ
اإلسالم ،وأنه ليس للصالة فقط ،وإنما تلىق فيه العلوم ،وتعقد فيه الرايات ،وتفىض فيه اخلصومات ،وتعقد فيه
 .1بيان دور
املسجد يف صدر ِ
ُ
املشاورات ،وحتكم فيه مجيع األمور.
ً
 .2جواز انلوم يف املسجد ،وبقاء املريض فيه ،وإن اكن جرحيا.

ً
مجيعا ،وهم بنو عبد األشهل ،وهل الكم
اإلسالم ،فقد أسلم بإسالمه قبيلته
 .3هذه الفضيلة لسعد بن معاذ -ريض اهلل عنه -ملواقفه الكريمة يف ِ
ومقام كريم يوم بدر ،حينما استشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة يف القتال ،وهل حكم فاصل يف بين قريظة ،وذلا جاء يف فضله أحاديث
كثرية- ،ريض اهلل عنه-.
اإلسالم ،وتزنيلهم منازهلم ،من الشفقة والعناية واتلكرمة.
 .4تقدير أهل الفضل ،والسابقة يف ِ
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 .5حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعاملته ألمته ،حيث اكن يعود مرضاهم ،ويزور أصحاءهم ،ويتواضع حىت للعجوز والطفل الصغري.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أبو 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 .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،تأيلف حممد بن صالح العثيمني ،املكتبة اإلسالمية
للنرش واتلوزيع ،مرص ،ط1427 ،1ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10893( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ
َ َ ُ ُ َ ْ
َ ْ  فإن َخ،أع ُطوه
ريكم أحسنكم قضاء

Give it to him, for the best among you are
those who settle their debts in the best
manner.
**

565. Hadith:

: احلديث.565

ً
Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, -  أن رجال أَت انليب:-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
reported: "A man came to the Prophet, may Allah's
ََْ َ َ َ َ
 ف َه َّم به، ي َتقاض ُاه فأغلظ هل-صىل اهلل عليه وسلم

peace and blessings be upon him, demanding
repayment of a loan in such a rude manner that vexed :-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،أصحابه
َ َ ِّ
ُ َ
َ
ُ ُ ْ
the Companions and they were about to harm him, but وه س ًّنا
ِ  «أعط: فإن لِصاحب احلَق مقاال» ثم قال،«دعوه
the Messenger of Allah, may Allah's peace and ْ
ََْ
ُ َ  ال، يا رسول اهلل:مثْل سنِّه» قالوا
ِ
ِ ِ
ِ
blessings be upon him, said: 'Leave him, for he who has جند إال أمثل ِمن
َ
ْ
ْ
َ
ِّ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
a right is entitled to demand it. Give him a camel of the
.» فإن خريكم أحسنكم قضاء، «أعطوه: قال،ِسن ِه
same age as his.' They said: 'O Messenger of Allah, we
found none but older than his.' He said: 'Give it to him,
for the best among you are those who settle their debts
in the best manner" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, had borrowed a young camel from a man, so the
man came to him demanding the repayment of this
debt. The man made his demand in a very rude manner
that vexed the Companions of the Prophet to the extent
that they wanted to hit him because of his rudeness and
harshness with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him. However, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: Let him
say whatever he wants and do not harm him in any way,
for the one who has a right is entitled to demand his
debtor to repay his debt and the like, yet he has to do
so within the limits of courtesy. As for cursing,
slandering, and insulting, they are not among the
manners of the Muslims. Then the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, ordered some of the
Companions to give the man a camel of the same age
as his. They came back and said: We only found a
camel that is older than his (and, thus, of more value).
So he said: Give him a camel that is older than his
camel, for indeed the best of you in dealing with people
and the best in terms of reward are those who fulfill their
obligations in the best of ways, whether it is the
settlement of a debt or otherwise.

،-صىل اهلل عليه وسلم- اكن لرجل دين ىلع انليب

 قد استقرض من-صىل اهلل عليه وسلم- واكن انليب

صىل اهلل-  فجاء إىل انليب،ذلك الرجل ناقة صغرية
َ
 يطلب منه قضاء ديْ ِنه وأغلظ عليه يف-عليه وسلم
-صىل اهلل عليه وسلم-  فأراد أصحاب انليب،طلبه
صىل اهلل عليه- أن يرضبوه بسبب غلظته للنيب

صىل اهلل-  فقال رسول اهلل، وسوء أدبه معه-وسلم

 اتركوه يقول ما يشاء وال تتعرضوا هل:-عليه وسلم
بيشء؛ فإن صاحب احلق هل حق يف مطابلة غريمه

 أما، لكن مع الزتام أدب املطابلة،بقضاء ادلين وحنوه
َّ
َّ
 فليس من أخالق،السب والشتم واتلجريح
َ  ثم.املسلمني
 بعض-صىل اهلل عليه وسلم- أمر انليب

ِّ بعريا مساويا بلعريه يف
ً
.السن
الصحابة أن يُعطيه
ً  ال جند إال:فقالوا
 أعطوه: فقال.بعريا أكرب من بعريه

ً
بعريا أكرب من بعريه؛ فإن أفضلكم يف معاملة
ً
قضاء للحقوق الِت
 وأكرثكم ثوابًا أحسنكم،انلاس
.عليه دينًا أو غريه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض:اتلصنيف
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
. متفق عليه:راوي احلديث
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اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتقاضاه  :يطلب منه قضاء دينه.

• فهم به أصحابه  :أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل لكن لم يفعلوا أدبا مع انليب _ صىل اهلل عليه وسلم_
• مقاال  :صولة الطلب وقوة احلجة ،لكن مع مرااعة األدب املرشوع.
• سنا  :مجال ذا سن
• أمثل  :أىلع.

فوائد احلديث:

ْ
 .1حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعظم حلمه وتواضعه وإن َصافه.
 .2من عليه دين ال ينبيغ هل جمافاة صاحب احلق.

 .3جواز توكيل احلاَض يف ابلدل بغري عذر.
ُ ُّ
 .4جواز اتلوكيل يف قضاء ادليون ،وال ي َعد ذلك من املماطلة.
ُ
 .5االقرتاض يف الرب والطااعت وكذا يف األمور املباحة ال ي َعاب.
 .6جواز االقرتاض للحاجة.

 .7جواز استقراض اإلبل ويلتحق بها مجيع احليوانات.

 .8احلث ىلع حسن املعاملة ،واللطف يف القول ولو اكن اإلنسان صاحب حق.
َّ
 .9جواز املطابلة َّ
بادلين إذا َحل أجله.

 .10يستحب ملن اكن عليه دين أن يعطي ادلائن زيادة ىلع حقه عند وفائه ،دون اشرتاط الزيادة؛ ألن اشرتاطها ربا.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3628( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, delayed the Evening
Prayer until part of the night had passed
and it was dark. `Umar came to him saying:
O Messenger of Allah, come to pray, the
women and children have slept. He came
out with his head dripping with water and
said: Had it not been hard for my Ummah, I
would have commanded them to perform
that prayer (`Ishaa) at this hour.

، بالعشاء-صىل اهلل عليه وسلم- أعتم انلِب

 رقد، يا رسول اهلل,  الصالة: فقال,فخرج عمر
: فخرج ورأسه يقطر يقول،النساء والصبيان

لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة هذه
الساعة

**

566. Hadith:

: احلديث.566

َّ َ ْ َّ عن َعبْد
: قال-ريض اهلل عنهما- اس
ٍ اَلل ب ِن عب
ِ
َّ
َّ
َّ
ََ َ َ
ُّ َ«أ ْعتَ َم انل
 فخرج، ِبال ِعشاء-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ َّ
ُ َرقَد النِ َساء،الة يا رسول اهلل
 الص:ُع َمر فقال
َ َ
َ َ
َُ
ِّ
ُ ور
َ خ َر َج
ُ َأس ُه ي
 لوال أن أش َّق:قطر يقول
 ف.والصبيَان
ََ
ُ َََ
َّ رت ُهم بهذه
َّ أو ىلع- ىلع أُ َّمِت
الصالة هذه
 ألم-انلاس
ِ
َ الس
َّ
.»اعة

`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him,
reported in a Marfou` Hadith: "The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, delayed the Evening
Prayer until part of the night had passed and it was
dark. `Umar came to him saying: 'O Messenger of
Allah, come to pray, the women and children have
slept.' He came out with his head dripping with water
and said: 'Had it not been hard for my Ummah, I would
have commanded them to perform that prayer (`Ishaa)
at this hour"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon ، بصالة العشاء-صىل اهلل عليه وسلم- تأخر انليب
him, delayed the `Ishaa (Evening) Prayer until part of
the night had passed and the women and children, who ، ورقد النساء والصبيان،حىت ذهب كثري من الليل
are likely unable to stay late at night, had gone to sleep. ،ممن ليس هلم طاقة وال احتمال ىلع طول االنتظار
`Umar ibn Al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
: وقال-ريض اهلل عنه- فجاء إيله عمر بن اخلطاب
came to him and said: “Come to pray, for the women
and children have slept.” The Prophet, may Allah's صىل اهلل-  فخرج. فقد رقد النساء والصبيان،الصالة
peace and blessings be upon him, came out of his  من بيته إىل املسجد ورأسه يقطر ماء-عليه وسلم
home and went to the mosque while his head was
ً
dripping with water from Ghusl (ritual bath) and he said: من االغتسال وقال مبينا أن األفضل يف العشاء
"Had it not been hard for my Ummah, I would have  لوال: لوال املشقة الِت تنال منتظري الصالة،اتلأخري
commanded them to perform that prayer (`Ishaa) at this
أن أشق ىلع أمِت ألمرتهم بهذه الصالة يف هذه
hour." This indicates that it would have been better to
.الساعة املتأخرة
delay `Ishaa Prayer were it not for the hardship that
would result from waiting for such a long time.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة:اتلصنيف
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ َ
. فصالها يف ظلمة الليل، املراد أنه أخر صالة العشاء بعد ذهاب الشفق، وىه ظلمة الليل، دخل يف العتمة: • أعتَ َم
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َ َ
ُ
• فخ َر َج ع َمر  :أي :من املسجد ،أو من ماكنه يف الصف
َ
• َرقد  :نام.
ُّ
• الصالة  :بالرفع ىلع تقدير :حرضت الصالة .وبانلصب ىلع تقدير :صل الصالة.
• ِّ
الصبْيَان  :صغار األوالد حىت يبلغوا.

• ورأسه يقطر : .أي من املاء.
َ
َ َ ْ
• ل ْوال أن أشق َىلع  :لوال :حرف امتناع لوجود ،أي :أنها تدل ىلع امتناع يشء لوجود يشء آخر ،فيف هذه احلديث تدل ىلع امتناع إلزام انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -أمته بتأخري صالة العشاء إىل ثلث الليل اآلخر لوجود املشقة عليهم بذلك
ُ
• أَ َّم ِِت  :مجاعِت ،واملراد بهم :من آمن به واتبعه
ُ
• أش َّق  :أتعب وأثقل.
َ ُ
• أل َم ْرت ُهم  :أللزمتهم.
• هذه الساعة  :هذا الوقت ،وهو ثلث الليل اآلخر.

فوائد احلديث:
 .1األمر للوجوب وحمل ذلك إذا لم يرصفه صارف؛ إلخباره صىل اهلل عليه وسلم أن يف املر مشقة ،واملستحب ال مشقة فيه ألنه باخليار.
 .2األفضل يف العشاء اتلأخري ،ويمنع من ذلك املشقة.
َّ
 .3املشقة تسبب اليَس والسهولة يف هذه الرشيعة السمحة
َّ
 .4أنه قد يكون ارتكاب العمل املفضول أوىل من الفاضل ،إذا اقرتن به أحوال ومالبسات.
ً
كبريا إذا تأخر.
 .5جواز اسستداعء اإلمام إىل الصالة ،وإن اكن
 .6كمال شفقة انليب صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته.
َّ
 .7رصاحة عمر ريض اهلل عنه مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ملاكنته عنده وثلقته حبسن خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم.
 .8ديلل ىلع تنبيه األكابر الحتمال غفلة أو حتصيل فائدة.
املصادر واملراجع:
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق 1381 ،ـهتيسري 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 ،اإلمارات 1426 ،ـهعمدة 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)3537( :
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َ َ َّ
َ
َ ْ ُ ُّ
اط يف سبِيل اهلل
ٍ أفضل الصدقات ظِل فسط
َ ُ َ َ
ْ َ َُ َ
َ
 أو ط ُروقة فح ٍل يف،ومنِيحة خادِم يف سبِيل اهلل
َ
سبِيل اهلل

The best charity is providing the shade of a
tent in the cause of Allah, or providing a
servant for one who strives in the cause of
Allah, or providing a young she-camel for
one striving in the cause of Allah.
**

567. Hadith:

: احلديث.567

Abu Umaamah, may Allah be pleased with him, -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب أمامة
َ َ َّ
reported that the Messenger of Allah, may Allah's ُّ
الصدقات ِظل
 «أفضل:-صىل اهلل عليه وسلم
peace and blessings be upon him, said: "The best
َ ُ َ َ
َ
َ
َ ْ ُ
charity is providing the shade of a tent in the cause of  أو،اط يف س ِبيل اهلل وم ِنيحة خا ِدم يف س ِبيل اهلل
ٍ فسط
ْ َ َُ
Allah, or providing a servant for one who strives in the
.»َط ُروقة فح ٍل يف َس ِبيل اهلل
cause of Allah, or providing a young she-camel for one
striving in the cause of Allah".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Hadith explanation: The best type of charity that one
can give are these three things: the shade of a tent or
canopy, a servant (as a gift or loan), or a young female
camel that is ready for mating, whether this charity is
given to those fighting in the cause of Allah or other
people who are needy. Giving charity to the needy is
also considered to be in the cause of Allah. Perhaps
these things were specified because of people's need
for them at that time, so the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, wished to encourage
offering them. As for the current times, the people's
need for these things is almost non-existent, or very
limited in some places. This meaning is also found in
the Hadith reported by ‘A’ishah, may Allah be pleased
with her, in which the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The people of a house
without dates are hungry." [Narrated by Muslim]
Shaykh Ibn Baaz, may Allah have mercy upon him,
said: "This Hadith is intended to mean the people who
eat dates often, such as the people of Madinah at his
time (the time of the Prophet) and any people like them
whose diet depends on dates."

 أن أفضل ما يتصدق به املرء هذه:معىن احلديث
َ
َ ْ ُ ُّ
اط أو عطية خادما أو ناقة
ٍ  ِظل فسط،األشياء اثلالثة
 وسواء اكنت الصدقة ىلع،استحقت طرق الفحل
املجاهدين يف سبيل اهلل تعاىل أو غريهم من
 ولعل. فإن ذلك من سبيل اهلل تعاىل،املحتاجني

أفضلية هذه األشياء حلاجة انلاس إيلها يف ذلك
ِّ
 فأراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يُ َرغبهم،الزمان
 أما اآلن فحاجة انلاس إيلها قد تكون،فيها

معدومة أو أنها موجودة يف بعض انلوايح ىلع وجه

 وهذا احلديث يشبه حديث. واحلكم للغالب،القلة

 قال رسول اهلل صىل اهلل:اعئشة ريض اهلل عنها قالت
" بَيت ال تمر فيه ِجياع أهله، "يا اعئشة:عليه وسلم
 "وهو حممول: قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل.رواه مسلم
عند أهل العلم ىلع من اكن من طعامه اتلمر كأهل

املدينة يف وقته _ صىل اهلل عليه وسلم _ وأشباههم

".ممن يقتاتون اتلمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. بيت من الشعر يستظل به الغازي: • فسطاط
. هبة أو إاعرة: • منيحة
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• طروقة فحل  :أي منح الغازي ناقة بلغت سنا يطرقها به الفحل ،ليستعني بها يف اجلهاد.
• الفحل  :اجلمل القوي.

فوائد احلديث:

 .1الرتغيب فيما يُ ِعني الغازي ىلع القتال يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل.
ُ
تعد.
 .2أفضل الصدقات ما اكن يف اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن نفعه م ٍ

 .3وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيوش املسلمني للقتال يف سبيل اهلل؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.

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 عرش 1407 ،ـهمرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،دار
الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.

الرقم املوحد)3568( :
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ََ
 وأنا يومئذ قد،ان
ٍ أقبلت راكبا ىلع ِْحار أت
ُ َ َ
َ ْ
صىل اهلل عليه-  ورسول اهلل،ناه ْزت االحتِالم
ِّ
ً
جدار
ِ  يصِل بانلاس ب ِ ِمىن إىل غري-وسلم

Once I came riding a female donkey when I
had almost attained the age of puberty. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, was leading people
in prayer at Mina with no wall in front of
him.
**

568. Hadith:

Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both
of them, reported: "Once I came riding a female donkey
when I had almost attained the age of puberty. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, was leading people in prayer at Mina with
no wall in front of him, and I passed in front of part of
the row. I dismounted and let the female donkey loose
to graze and I joined the row and none objected to that".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

: احلديث.568

َ
: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن ع َّباس
َ
َ
ُ َ َ
ُ ْ
 وأنا يومئذ قد ناه ْزت،ان
ٍ أقبلت راكبا ىلع ِمحار أت
ِّ
ْ
َ االحت
 يصيل-صىل اهلل عليه وسلم-  ورسول اهلل،الم
ِ
ُ
 مررت بني يدي بعض،بانلاس بِ ِم ًىن إىل غري ِجدار
َّ
َ َ َ ََ ُ
ُ
ودخلت يف
،فأرسلت األتان ت ْرت ُع
، فزنلت،الصف
َّ
ُْ
َّ ك ْر ذلك
.يلع أحد
ِ  فلم ين،الصف
. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both  أنه ملا-ريض اهلل عنهما- أخرب عبد اهلل بن عباس
of them, reported that once he was with the Prophet,
صىل اهلل- اكن مع انليب
may Allah's peace and blessings be upon him, at Mina  يف ِمىن يف حجة-عليه وسلم
َ
َّ -محار أنىث-  أقبل راكبا ً ىلع أتَان،الوداع
during the Farewell Pilgrimage, and he came riding a فمر ىلع
female donkey. He passed in front of part of the row
 يصىل-صىل اهلل عليه وسلم-  وانليب،بعض الصف
while the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ََ
ان
 فزنل عن األت،بأصحابه ليس بني يديه ِجدار
upon him, was leading his Companions in prayer with
no wall in front of him. Ibn `Abbaas, thus, dismounted رىض اهلل-  وأخرب. ودخل هو يف الصف،وتركها ترَع
and let the female donkey loose to graze and he joined
the row. At that time, as he reported, he was about to  يعىن يف، أنه يف ذلك الوقت قد قارب ابللوغ-عنه
ً
attain the age of puberty. This means that he reached السن الِت ينكر عليه فيها لو اكن قد أَت ُمنكرا يفسد
an age in which he should have been blamed if he had
، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد،ىلع املصلني صالتهم
done something wrong that would invalidate others'
prayer. However, neither the Prophet, may Allah's  وال أحد من،-صىل اهلل عليه وسلم- ال انليب
peace and blessings be upon him, nor any of his
.أصحابه
Companions objected to what he had done.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
-.صىل اهلل عليه وسلم-  أي من ماكن رحله إىل انليب: أقبلت
•
ََ
. وىه نعت للحمار، أنىث احلمري: • األتان
ُ َ َ
. قاربت: • ناه ْزت
ْ
َ االحت
. وهو اخلامسة عرش تقريبا واملراد بهذه اجلملة بيان أنه أهل لإلنكار لو أخطأ، أي سن االحتالم: الم
•
ِ
. اسم ماكن من مشاعر احلج: • ِمىن
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ْ
ْ
• إىل غري ِجدار  :إىل غري ُسرتة ،وقيل إىل ُسرتة غري ِجدار.
َّ
َّ
• بني يدي بعض الصف  :أمامه قريبا منه ،واملراد به الصف األول.
َ َ
• ت ْرت ُع  :ترَع وتأكل ما شاءت.
َّ
ُْ
ك ْر ذلك  :أي مروري بني يدي بعض الصف ،وإرسايل األتان.
• فلم ين ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز املرور باحلمار بني يدي صفوف املصلني ،ألن سرتة اإلمام سرتة للمأمومني.
ِّ
 .2أن عبد اهلل بن َّ
عباس حني تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-اكن قد بلغ أو قارب ابللوغ ،ألن هذه القضية وقعت يف حجة الوداع قبل
ً
وفاته -صىل اهلل عليه وسلم -بنحو ثمانني يوما.

 .3أن إقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من سنته ،ألنه ال يقر أحدا ىلع باطل ،فعدم اإلنكار ىلع ابن َّ
عباس يدل ىلع أمرين ،صحة الصالة،
وعدم إتيانه بما ينكر عليه.
ُْ
ُ ْ
ََْ َ
 .4استدل باحلديث ىلع أن سرتة اإلمام يه سرتة للمأموم ،وقد عنون هل اإلمام ابلخاري بقوهل " :باب سرتة اإلمام سرتة من خلفه".
َّ
ٌْ
 .5أن من قارب ابللوغ فهو أهل لإلنكار إذا فعل ما يستحق اإلنكار عليه ،وإن اكن غري ُملكف.
 .6جواز ُّ
الركوب يف اذلهاب إىل املسجد.
ْ
 .7جواز إرسال ابلهيمة لرتَع حول املصلني مع أم ِن َضرها ،وإخالهلا بالصالة.
ََ
 .8إطالق لفظ احلِمار ىلع األتان.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ِّ
ْ َْ ُ
ْثت عليكم يف الس َواك
أك

 .569احلديث:

I have told you repeatedly to use the Siwaak
(tooth stick).
**

569. Hadith:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل Anas, may Allah be pleased with him, reported that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َْْ ُ
ت عليكم يف ِّ
الس َ
».
اك
و
اهلل عليه وسلم« :-أكرث
be upon him, said: "I have told you repeatedly to use
the Siwaak (tooth stick)".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكرث Hadith explanation: The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, emphasized using the
ىلع أمته يف شأن استعمال
السواك واملواظبة عليه يف Siwaak or Miswaak (tooth stick). He repeatedly advised
ً
ً
مجيع األحوال ،استحبابا ال إجيابا؛ وذلك ملا فيه من his followers to use it at all times, as a recommended
action, not an obligation, due to the many and great
املنافع والفضائل العظيمة ،ومن أجلها وأعظمها أنه
benefits it involves, the greatest of which is that it is
َم ْر َضاة َّ
للرب -سبحانه وتعاىل-.
pleasing to Allah, the Glorious and Exalted [as
mentioned in the famous authentic Hadith: "The Siwaak
cleanses the mouth and pleases the Lord.”].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع االلزتام بالتسوك يف مجيع األحوال الوارد فيها ندبه.
 .2شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3572( :

88

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 يصوم-صىل اهلل عليه وسلم- أكان رسول اهلل

Did the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, fast three
days of each month?

 نعم:من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت

**

570. Hadith:

Mu‘adhah al-‘Adawiyah reported that she asked
‘A’isha, may Allah be pleased with her: “Did the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, fast three days of each month?” ‘A’isha
replied: “Yes.” Mu‘adhah asked: “In which part of the
month did he fast?” ‘A’isha replied: “It did not matter to
him in which part of the month he fasted”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

: احلديث.570

َ
ْ
ريض اهلل-  أنها سألت اعئشة:عن معاذة العدوية
ُ
َ
ُ  يَ ُص-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
وم
 أكان:-عنها
ِ
َ َ ْ َ ِّ ُ
َ
ُ
ِّ  م ْن:فقلت
أي
. نعم:قالت
ِم ْن لك شه ٍر ثالثة أيَّامٍ ؟
ِ
َ َ ْ َّ
ُ َ َْ َ
ِّ ك ْن ُيبَايل م ْن
أي
 لم ي:الشه ِر اكن يَ ُصوم؟ قالت
ِ ِ
َّ
ُ الش ْهر يَ ُص
.وم
ِ
. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Mu‘adhah al-‘Adawiyah reported that she asked  أكان رسول اهلل:عن معاذة العدوية أنها سألت اعئشة
‘A’isha: “Did the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, fast three days of each  يصوم من لك شهر ثالثة-–صىل اهلل عليه وسلم
month?” ‘A’isha replied: “Yes.” i.e. this is the least ، وهذا أقل ما اكن يقترص عليه: أي، نعم:أيام؟ قالت
number of days that he fasted. Mu‘adhah further asked:
، احرتاز من أيام األسبوع،" من أي أيام الشهر:"فقلت
“Which days of the month (or week) did he fast?” i.e.
those three days were from the beginning, the middle فأجابتها أنه اكن يصوم هذه اثلالثة من أوهلا أو
or the end of the month, and were they consecutive or  لم: قالت اعئشة،أوسطها وآخرها متصلة أو منفصلة
separate? ‘A’isha replied: “It did not matter to him…” i.e.
He did not specify certain days of the month to fast, يكن يهتم للتعيني من أي أيام الشهر يصوم دون
because the reward is granted with fasting any three  فاكن،ختصيص؛ ألن اثلواب حاصل بأي ثالث اكنت
days. This means that he fasted according to what he,
يصومها حبسب ما يقتِض رأيه –صىل اهلل عليه
may Allah's peace and blessings be upon him, deemed
convenient, since something might come up and  أو، فاكن يعرض هل ما يشغله عن مرااعة ذلك،-وسلم
prevent him from observing fasting, or perhaps he did . ولك ذلك يف حقه أفضل،اكن يفعل ذلك بليان اجلواز
it to show in a practical manner what is permissible, and
either of these reasons is excellent concerning his right
and status. Refer to: Al-Fath (4/227); Mirqat al-Mafatih
(4/1416); Dalil al-Faliheen ((7/71).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. يهتم: • يبايل

:فوائد احلديث
. استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر دون ختصيص.1
. حصول اثلواب بصيام أي ثالث.2
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض،
الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛
فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري،
حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10111( :
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َ ُ
صيد لم يصد ألجله وال أَعن
أكل املحرم من
ٍ

A person in a state of Ihram eating from a
game that was not hunted for him, nor did
he assist in hunting it.

ىلع صيده

**

571. Hadith:

: احلديث.571

ََ َ
 «أن رسول-ريض اهلل عنه- عن أيب قتَادة األنصاري
ًّ
 فخرجوا، خرج حاجا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ََ َ
: وقال-فيهم أبو قتَادة-  فرصف طائفة منهم،معه
ْ
َ ِ َساحل ابلحر حىت نَلت
 فأخذوا ساحل.يق
خذوا
ِ
ََ ََ
 إال أبا قتادة فلم، فلما انرصفوا أحرموا لكهم،ابلحر
ُ
ْ ُُ
 فحمل،مح َر َوح ٍش
 فبينما هم يسريون إذ رأوا،حيرم
ْ
ًَ ََ ْ َ َ
ََ َ
 فزننلا فأكلنا من، ف َعق َر منها أتانا،أبو قتَادة ىلع احل ُ ُم ِر
 وحنن حمرمون؟، أنأكل حلم صيد: ثم قلنا،حلمها

Abu Qataadah Al-'Ansari, may Allah be pleased with
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, set out for Hajj and
so did his companions. He sent a group of them by
another route, and Abu Qataadah was one of them. He,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
"Proceed along the sea-shore until we meet up." So,
they took the route of the sea-shore, and when they
departed, all of them entered in the state of Ihram for
Hajj except Abu Qataadah. While they were proceeding
on, they saw a group of onagers. Abu Qataadah chased
the onagers and wounded a she-onager. They got
down and ate some of its meat and said to each other:
"How do we eat the meat of the game while we are in a
state of Ihram?" So, we carried the rest of its meat, and
we met the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and asked him about it. He, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Did
anyone of you order Abu Qataadah to attack it or point
at it?" They replied in the negative. He, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "Then eat what
is left of its meat." And in another narration: He, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Is there
any more left with you?" I said: "Yes," and I gave him
its upper arm to eat and he ate from it".

صىل اهلل- فحملنا ما بيق من حلمها فأدركنا رسول اهلل

 منكم أحد: فسأنلاه عن ذلك؟ فقال،-عليه وسلم
: قال، ال: أو أشار إيلها؟ قالوا،أمره أن حيمل عليها

 هل معكم: «قال: ويف رواية،»فلكوا ما بيق من حلمها
ْ
.» فأكل منها،  فناوتله ال َع ُض َد، نعم:منه يشء؟ فقلت

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ْ
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon ، اعم احل ُ َديْبيَة-صىل اهلل عليه وسلم- خرج انليب
ِ
him, set out in the year of Al-Hudaybiyah intending to
ُ يريد
 وقبل أن يصل إىل حمرم.الع ْمرة
perform `Umrah. Before he arrived at the designated  القريب،املدينة
ً ُ َ َّ
place of Ihram for the inhabitants of Madinah, which is  وهو "ذو احلليفة" بلغه أن عد ُّوا أَت من قِبَل،منها
**

Dhul-Hulayfah, he was informed that an enemy was
coming from the direction of the sea-shore intending to
fight him. So, he commanded a group of his
Companions – among whom was Abu Qataadah – to
take the right direction on the sea-shore route in order
to avert them. They proceeded toward that direction.
When they departed to meet up with the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, at his
appointed time, they all entered in the state of Ihram
except Abu Qataadah. While they were walking they
saw a group of onagers, and they hoped inside
themselves that Abu Qataadah would see them since
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فيهم-  فأمر طائفة من أصحابه،ساحل ابلحر يريده

 ىلع طريق، أن يأخذوا ذات ايلمني-أبو قتادة
ُّ
 فلما انرصفوا ملقابلة. فساروا حنوه، يلصدوه،الساحل

 أحرموا إال، يف ميعاده-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ ُ  أبرصوا، ويف أثناء سريهم،أبا قتادة فلم حيرم
محر
ْ
 وتمنوا بأنفسهم لو أبرصها أبو قتادة ألنه،َوحش
َ
ْ
ً
 فأكلوا، فلما رآها محل عليها فعقر منها أتانا،حالل
ٌّ
جواز أكلهم منها
 ثم وقع عندهم شك يف.من حلمها
ِ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وهم حمرمون ،فحملوا ما بيق من حلمها حىت حلقوا he was not in a state of Ihram (and could hunt). When
he saw them, he chased them and wounded a sheبانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسألوه عن ذلك onager. So, they all ate from its meat. Then they felt
فاستفَس منهم :هل أمره أحد منهم ،أو أاعنه بداللةsome doubt concerning the permissibility of their eating ،
َ َ ْ َ from it, while they were in a state of Ihram. So they
أو إشارة؟ قالوا :لم حيصل يشء من ذلك .فطمأن
carried what was left of its meat until they caught up
قلوبهم بأنها حالل ،إذ أمرهم بأكل ما بيق منهاwith the Prophet, may Allah's peace and blessings be ،
وأكل هو -صىل اهلل عليه وسلم -منها تطييبًا upon him, and asked him about it. He, may Allah's
peace and blessings be upon him, asked them if
لقلوبهم.
anyone of them ordered Abu Qataadah or helped him
by pointing or hinting at it. They replied that nothing of
the sort happened. So he, may Allah's peace and
blessings be upon him, assured their hearts by telling
them that it was lawful for them, and ordered them to
eat what was left thereof. He, may Allah's peace and
blessings be upon him, also ate from it, in order to give
comfort to their hearts.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > الفدية وجزاء الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ
ً
ُ
• خرج ًّ
القصد ،واملعتمر قاصد بيت اهلل
حاجا  :اكن ذلك اخلروج يف عمرة احل ُ َدي ْ ِبيَة ،فأطلق ىلع العمرة اسم احلج ،وهو جائز ،فإن احلج  -لغة
بمكة ألداء أعمال خمصوصة ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-دخلت العمرة يف احلج) رواه مسلم.
• فخرجوا  :أي أصحابه.
• خذوا  :اسلكوا.

• فلما انرصفوا  :أي الطائفة إما من عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أو من املاكن اذلي انتهوا ايله يف الساحل.

• أحرموا  :اإلحرام هو نية ادلخول يف النسك.
ُُ ْ
محر َوحش  :نوع من الصيد ىلع صفة احلمار األهيل ،ومفردها محار.ونسبت إىل الوحش ،تلوحشها ،وعدم استئناسها.
•
ً
• فحمل أبو قتادة ىلع احلمر  :أقبل عليها قاصدا قتلها.
• فعقر  :قتل.
َ ً
• أتانا  :يه األنىث من احلمر.
• قالوا  :قال بعضهم بلعض.

• عن ذلك  :عن أكلنا من حلم الصيد.
ُُ ْ
محر َوحش.
• عليها  :ىلع
ْ
• ال َع ُضد  :ما بني ركبة احليوان وكتفه.

فوائد احلديث:
 .1قبوهل -صىل اهلل عليه وسلم -اهلدية ،تطييبا لقلوب أصحابها.
َ
 .2حتريم صيد احلالل ىلع املحرم ،إذا اكن قد ِصيد من أجله.
 .3أن العمرة حج وتسىم احلج األصغر.
 .4مرشوعية اتلحرز من العدو وأخذ احلذر وأن ذلك ال ينايف اتلولك.
ُّ ُ
َ ْ
الوحش ،وأنها من الصيد.
ِ .5حل محر
 .6حل الصيد بقتله يف أي موضع يف بدنه.
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 .7مرشوعية اتلورع عما يشك يف أنه حالل.

 .8كمال ورع الصحابة واحتياطهم حيث لم يأكلوا من اللحم حني شكوا ولم يرموه.

 .9حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته ىلع أمته.

 .10جواز االجتهاد يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ملن اكن ً
بعيدا عنه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة ،العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام ،للعثيمني،
طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل  .1426صحيح 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 .حياة احليوان الكربى ،لكمال ادلين حممد
ادلمريي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان   1424 -ـه 2003 -م ،الطبعة :اثلانية ،حتقيق :أمحد حسن بسج .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية – الكويت-الطبعة( :من  1427- 1404ه).

الرقم املوحد)3099( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Let no man stay the night in the place of a
previously married woman unless he is her
husband or her Mahram (permanently
unmarriageable kin).

 إال أن يكون،أال ال يبينت رجل عند امرأة ثيب
ً
ناكحا أو ذا حمرم
**

572. Hadith:

: احلديث.572

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن جابر
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َّ َ  «ال يَب:-اهلل عليه وسلم
 إال،يَت رجل عند امرأة ثيِّب
ِ
be upon him, said: "Let no man stay the night in the
َْ
ْ
ً أن يكون ناك
َ
.»حا أو ذا حمرم
place of a previously married woman unless he is her
ِ
husband or her Mahram (permanently unmarriageable
kin)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  الرجل عن ابليات-صىل اهلل عليه وسلم- ينىه
ً
him, forbids staying the night at the place of a woman
whom one is not married to, especially that of a woman  وخص،واملكوث يلال عند أي امرأة أجنبية عنه
ً اثليب؛ ألنها الِت يدخل عليها اغ
who has been previously married, for she is often  وأما ابلكر فيه،بلا
accessible. Virgins, however, avoid men. If men are
 وألنه،متصونة يف العادة جمانبة للرجال أشد جمانبة
forbidden access to non-virgins, who are usually
accessible, then they are even more so forbidden يعلم باألوىل أنه إذا نىه عن ادلخول ىلع اثليب الِت
access to virgins. The exception here applies to one's .يتساهل انلاس يف ادلخول عليها فباألوىل ابلكر
wife and one's blood relatives, such as his mother;
daughter; sister; relatives through fostering, such the واستثىن الزوج ومن حرمت عليه بالنسب اكألم
suckling mother; and relatives through marriage, such  أو، كأمه من الرضاع، أو بالرضاعة،وابلنت واألخت
as one's mother-in-law. "Staying the night" does not
َّ َ  ومفهوم قوهل (ال يَب.باملصاهرة كأم زوجته
يَت) غري
ِ
mean that a man is allowed to stay in seclusion with a
non-Mahram (permanently unmarriageable) woman  وهو أنه جيوز هل ابلقاء عند األجنبية يف انلهار،مراد
during the daytime. According to Saheeh Al-Bukhari,  أو غريها؛ ألنه جاء يف صحيح ابلخاري نيه،خلوة
the interdiction is general and not restricted to the night
time. If a Mahram, however, is not trustworthy, a non-  لكن إن اكن املحرم اليؤمن.اعم دون تقييد بالليل
Mahram woman must be accompanied by other
.فال بد من وجود نساء مع املرأة
women.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َّ َ • يَب
. ال يمكث عندها بالليل خايلًا بها: يَت
ِ
َّ
. وهو ضد ابلكر، يطلق ىلع من تزوج من ذكر وأنىث: • ثيِّب
ً : ناكحا
ً
.زوجا هلا
•
َْ
َ
 أو، كأمه من الرضاع، أو حرمت عليه بالرضاعة، هو اذلي ال جيوز هل الزواج باملرأة؛ ألنها حرمت عليه بالنسب اكألم وابلنت واألخت: • حمرم
.حرمت عليه باملصاهرة كأم زوجته
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فوائد احلديث:
 .1حتريم اخللوة باألجنبية باإلمجاع.
َ ْ
بالمحرم باإلمجاع.
 .2يباح خلوة املرأة
 .3خطورة اخللوة باملرأة األجنبية؛ وإن اكن الرجل صاحلاً.
َّ
ً
 .4املرأة مظنة الشهوة والطمع ،ويه ال تكاد تيق نفسها؛ لضعفها ونقصها ،وال يغار عليها مثل حمارمها ،اذلين يرون انليل منها نيال من كرامتهم
ورشفهم؛ ذلا حتتم وجود املحرم عند حضور األجنيب.

 .5األصل يف املرأة هنا ابلالغة؛ لكن تشمل املرأة الِت تشتىه وإن لم تبلغ.

 .6عناية الرشع باألخالق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايقُ ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .منحة العالم رشح بلوغ املرام،
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة،
الطبعة اخلامسة .1423،تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،لصالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان  ،الرياض ،الطبعة األوىل1427 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.

الرقم املوحد)58172( :
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)Give the prescribed shares (of inheritance
to their rightful beneficiaries, and whatever
remains after that should be given to the
closest male relatives.

أحلقوا الفرائض بأهلها ،فما بيق فهو ألوىل رجل
ذكر

 .573احلديث:

**

573. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن رسول
َ ُْ
َ َ
حلقوا الف َرائِض بأهلها،
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ِ
َ َ
َ َ
ْ
فما بَ ِ َ
يق فهو أل ْوىل رجل ذك ٍر» .ويف رواية« :اق ِس ُموا
َ
َ
َ َ ْ
املال بني أهل الف َرائِ ِض ىلع كتاب اهلل ،فما ت َركت؛
َ َ
َ َ
فأل ْوىل رجل ذك ٍر».

درجة احلديث :صحيح.

‘Abdullaah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "Give the
prescribed shares of inheritance to their rightful
beneficiaries, and whatever remains after that should
be given to the closest male relatives." Another version
reads: "Divide the legacy among those entitled to
prescribed shares thereof in compliance with the Book
of Allah. Whatever remains after that should be given
to the closest male relatives".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -القائمني ىلع قسمة The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, commands those who are in charge of dividing the
الرتكة أن يوزعوها ىلع مستحقيها بالقسمة العادلة inheritance to distribute it fairly among its rightful
الرشعية كما أراد اهلل -تعاىل ،-فيعطى أصحاب beneficiaries, according to the Shariah rules, as Allah,
the Almighty, willed. Those who are entitled to
الفروض املقدرة فروضهم يف كتاب اهلل ،ويه اثللثان
prescribed shares of a legacy should be given their
واثللث والسدس وانلصف والربع واثلمن ،فما بىق shares that are set for them in the Qur’an, which are:
بعدها ،فإنه يعطى إىل من هو أقرب إىل امليت من two thirds, one third, one sixth, one half, one quarter,
and one eighth. Whatever remains after that should be
الرجال ،ويسمون العصبة.
given to the closest male relatives, who are called
‘Asabah (male relatives by agnation).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الفرائض > العـصبة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الفرائض  :األنصباء املقررة يف كتاب اهلل :ويه انلصف ونصفه وهو الربع ،ونصف نصفه وهو اثلمن ،واثللثان ونصفهما وهو اثللث ،ونصف
نصفهما وهو السدس.
• بأهلها  :من يستحقها بنص القرآن.

• فما بيق  :بعد أخذ لك ذي فرض فرضه.

• فألوىل رجل  :فألقرب رجل يف النسب إىل املورث.

• ذكر  :هذا الوصف للتنبيه ىلع سبب االستحقاق ،وهو اذلكورة الِت يه سبب العصوبة ،وسبب الرتجيح يف اإلرث.

فوائد احلديث:
 .1أن قسمة الفرائض تكون بابلداءة بأهل الفرائض.
 .2أن ما بيق بعد الفروض للعصبة.
 .3تقديم األقرب فاألقرب فال يرث اعصب بعيد اكلعم ،مع وجود اعصب قريب اكألب.
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 .4فيه ديلل ىلع أن ابن االبن حيوز املال إذا لم يكن دونه ابن.

 .5اجلد يرث مجيع املال إذا لم يكن دونه أب.
ً
ً
 .6أنه ال يشء للعاصب إذا استغرقت الفروض الرتكة ،فلو ماتت وتركت بنتا هلا انلصف ،وأختا هلا انلصف ،وابن عم؛فليس لألخري يشء من

الرتكة.

املصادر واملراجع:
-اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد

اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه - .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.

الرقم املوحد)5887( :
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You would have received a greater reward
had you given her to your maternal uncles.

أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك
**

574. Hadith:

: احلديث.574

ريض اهلل- عن أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث
ًَ
صىل-  أنها أعتقت َويلدة ولم تستأذن انليب:-عنها
ُ َ فلما اكن ي-اهلل عليه وسلم
ُ َومها اذلي ي
دور عليها
َ َ
 أين أعتقت ويلدِت؟، أش َع ْرت يا رسول اهلل: قالت،فيه

The Mother of the Believers, Maymoonah bint alHaarith, may Allah be pleased with her, reported that
she had set free a slave-girl of hers without first seeking
the permission of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him. On the day when it was her turn
to have the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, stay with her overnight, she said to him:
"'O Messenger of Allah, do you know that I set free my
slave-girl?' He said: 'Did you?' She replied: ‘Yes.’ He
then said: 'You would have received a greater reward
had you given her to your maternal uncles"’.

 «أما إنك لو: قال. نعم: «أو فعلت؟» قالت:قال
.»أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith, Maymoonah bint al-Haarith, may Allah  جارية-ريض اهلل عنها- أعتقت أم املؤمنني ميمونة
be pleased with her, freed a slave-girl of hers, because
of her knowledge of the virtue of freeing slaves for the هلا؛ ملا عندها من ُالعلم بفضل العتق يف سبيل اهلل
sake of Allah. She did this without informing or -صىل اهلل عليه وسلم- واكن ذلك دون أن خترب انليب
consulting the Prophet, may Allah’s peace and
 فلما اكن يوم نوبتها أخربت،أو تستأذنه يف عتقها
blessings be upon him. When it was the day when the
Prophet would stay at her house overnight, she told him  أو: فقال، بما صنعت-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
what she had done. He did not blame her for freeing the  فلم ينكر عليها ما صنعته دون. نعم: فعلت ؟ قالت
slave without first consulting him, but he only informed
her that had she given that girl to her maternal uncles,  أما إنك لو أعطيتها:أن تأخذ برأيه إال أنه قال هلا
she would have received a greater reward. In other ، حسنا ما فعلت: ومعناه.أخوالك اكن أعظم ألجرك
words, he approved of and praised what she did, but
إال أنك لو وهبتها ألخوالك من بين هالل لاكن ذلك
told her that had she given it to her uncles from Banu
ً
Hilaal, it would have been better and she would have أفضل وأكرث ثوابا ملا فيه من الصدقة ىلع القريب
earned a greater reward due to the virtue of giving
.وصلته
charity to one's relatives and maintaining good ties with
them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنها-  ميمونة بنت احلارث:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. جارية: • ويلدة

. أعلمت: • أشعرت

:فوائد احلديث
. ما لم تكن سفيهة، جواز ترصف الزوجة يف ملكها بغري إذن زوجها.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2الصدقة ىلع القريب املسكني اذلي حيتاج إىل اخلدمة أفضل من العتق ،ملا فيه من الصدقة والصلة.

 .3من وسائل تقوية روابط الزوجية  ،أن خترب الزوجة زوجها بما صنعت  ،أو ما ترغب يف عمله.

 .4ينبيغ للمسلم أن يسرتشد بآراء أهل العلم  ،حىت يضع األمور يف مواضعها.
َ
 .5إثبات الق ْسم بني الزوجات.
َ
 .6عدل انليب ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ بني زوجاته يف الق ْسم.

 .7عدم صحة الرجوع يف العتق بعد اإلعتاق ،ولو ترتب ىلع ذلك مصلحة راجحة.
 .8حرص َّ
أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل عنها -ىلع فعل اخلري.
 .9أن األعمال تتفاضل يف اثلواب حبسب ما يرتتب عليها من املنفعة.

 .10فضيلة صلة األرحام واإلحسان إىل األقارب.
ً
 .11فيه االعتناء بأقارب األم إكراما حلقها ،وهو زيادة يف برها.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –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 ،الرياض،
1426ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح  -أبو احلسن
عبيد اهلل املباركفوري  -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه.1984 ،

الرقم املوحد)3600( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Are you not aware that Islam wipes out all
(sins) that preceded it, and that Hijrah
(migration) wipes out all (sins) that
preceded it, and that Hajj (pilgrimage)
wipes out all (sins) that preceded it?

 وأن،أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله
 وأن احلج يهدم ما،اهلجرة تهدم ما اكن قبلها
اكن قبله؟

**

575. Hadith:

Ibn Shumaasah al-Mahri reported: "We went to `Amr
ibn al-`Aas, may Allah be pleased with him, when he
was dying. He wept for long and turned his face to the
wall. His son kept saying, 'O Father! Didn't the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, give you the glad tidings of such-andsuch? Didn't the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, give you the glad tidings of
such-and-such?' He turned his face and said: 'The best
thing that we can prepare is the testimony that there is
no deity worthy of worship except Allah and that
Muhammad is the Messenger of Allah. Verily, I have
passed through three stages. I remember myself when
I hated the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, more than anyone else and I
wished for nothing more than killing him. Had I died in
that state, I would have surely been from the dwellers
of the Fire. When Allah instilled the love for Islam in my
heart, I went to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and said: "Stretch out your right
hand so that I may pledge allegiance to you." He
stretched out his right hand, but I withdrew my hand.
He said: "What is the matter, `Amr ?" I replied: "I wish
to stipulate a condition." He asked: "What is your
condition?" I said: "That I would be forgiven." He said:
"Are you not aware that Islam wipes out all (sins) that
preceded it, and that Hijrah (migration) wipes out all
(sins) that preceded it, and that Hajj (pilgrimage) wipes
out all (sins) that preceded it?" Thereafter, no one was
dearer to me than the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, nor was there
anyone more revered in my eyes than him. I could
never bring myself to catch a full glimpse of his face out
of respect for him. If I were asked to describe his
features, I would not be able to because I have never
fully looked at him. Had I died in that state, I could have
hoped to be from the dwellers of Paradise. Thereafter,
we were made responsible for many things and in the
light of which I am unable to know what is in store for
me. When I die, let no wailing woman no fire
accompany me. When you bury me, throw the earth
gently over me, then stand around my grave for the time
within which a camel is slaughtered and its meat is
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: احلديث.575
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
distributed so that I may find relief in your company and
prepare what answer I can give to the messengers of
my Lord" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Hadith of `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased
with him, which includes the subject of conveying glad
tidings and congratulating for it bears a story. The
summary of this great story is that some of his
companions were present with him while he was in the
throes of death. He cried profusely and turned his face
towards the wall as he was about to depart this world,
so his son said to him: Why are you crying when the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
had given you the glad tidings of entering Paradise? He
said: O my son, I was in three different states (in this
world). Then he described these three states. First, he
used to hate the Prophet very much and there was no
one on the face of the earth who hated him more. At
that time he wished he could catch him and kill him, and
that was extreme disbelief. He remained like that until
Allah instilled love for Islam in his heart. So, he went to
the Prophet and said: O Messenger of Allah! Extend
your right hand so that I may give you my pledge of
Islam. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, who was the best of all people in terms of
morals, extended his hand, but `Amr withdrew his hand,
not out of arrogance, but rather to ascertain what he
was about to say. The Prophet asked him: What is the
matter? He said: O Messenger of Allah, I have a
condition (for embracing Islam). The Prophet asked:
What is your condition? He said: That Allah forgives for
me all my previous disbelief and sins. That was his
biggest worry, may Allah be pleased with him, fearing
that Allah would not forgive him due to what he had
done previously. So the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said to him: Do you not
know that Islam wipes out what precedes it, and that
migration wipes out what precedes it, and that the
pilgrimage wipes out what precedes it? Three things
wipe out all sins: - Islam: it wipes out what precedes it
according to the text of the Quran; Allah, the Exalted,
says: {Say to those who have disbelieved [that] if they
cease, what has previously occurred will be forgiven for
them. But if they return [to hostility] - then the precedent
of the former [rebellious] peoples has already taken
place.} [Surat-ul-Anfaal: 38] - Hijrah (migration): when
one's homeland is a land of disbelief and he emigrates

101

-ريض اهلل عنه- تضمن حديث عمرو بن العاص

،املتضمن ملوضوع اتلبشري واتلهنئة باخلري قصة
َّ
ُ
َ
حرضه بعض
 أنه:وخالصة هذه القصة العظيمة

، فبَك بكاء شديدا،أصحابه وهو يف سياق املوت
َّ
 وهو يف،-ريض اهلل عنه- وحول وجهه حنو اجلدار

 عالم تبَك:سياق املوت سيفارق ادلنيا فقال هل ابنه
َّ
: باجلنة؟ فقال-صىل اهلل عليه وسلم- وقد برشك انليب
َّ ،يا بين إين كنت ىلع أحوال ثالثة
ثم ذكر هذه األحوال
- أنه اكن يبغض انليب صىل اهلل عليه وسلم:اثلالث

 وأنه لم يكن ىلع وجه األرض أحد،بغضا شديدا
َّ ُّ
َّ
 وأنه يَ َود أنه لو تمكن،يبغضه كما اكن يبغضه هو
َّ ، وهذا أشد ما يكون من الكفر،منه فقتَلَه
حىت
صىل اهلل- ألىق اهلل اإلسالم يف قلبه فجاء إىل انليب

 ابسط يدك: فقال يا رسول اهلل،-عليه وسلم
ُ َ
َ َ
صىل اهلل عليه-  واكن انليب،ف ِألبَايِ ُعك ىلع اإلسالم
ًُ ُ
َّ
 ولكن عمرو، أحسن انلاس خلقا فمد يده-وسلم
ً
 ولكن،استكبارا
بن العاص كف يده؛ ليس
 يا رسول: "مالك؟" قال: فقال هل،استثباتا ملا سيذكره

 "ماذا: قال،-يعين ىلع اإلسالم-  إين أشرتط،اهلل

 أشرتط أن يغفر اهلل يل ما سبق من:تشرتط؟" قال
ِّ  هذا أكرب.الكفر واذلنوب
،-ريض اهلل عنه- همه
َّ
 ظن أن اهلل لن يغفر هل ملا اكن،يشرتط أن اهلل يغفر هل
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل انليب،هل من سابقة

 وأن اهلجرة،"أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله

 وأن احلج يهدم ما اكن قبله" ثالثة،تهدم ما اكن قبلها
 فإنه يهدم ما اكن قبله بنص: أما اإلسالم.أشياء

 {قل لذلين:-عز وجل-  قال اهلل،الكتاب العزيز
كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا

: واهلجرة.]38 :فقد مضت سنت األولني}[األنفال
 ويه بدل،إذا هاجر اإلنسان من بدله الِت يعيش فيها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
from it, this action wipes out what preceded it. - Hajj
(pilgrimage): it wipes out what preceded it, as the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "The accepted pilgrimage has no reward but
Paradise." So `Amr, may Allah be pleased with him,
pledged allegiance to the Prophet and loved him
intensely, so much so that the Prophet became the
dearest of all people to him and he could never take a
good look at him out of reverence for him. Glorified is
Allah who turns the hearts! In the past, he hated him so
much that he wished to kill him, and now he is not even
able to lift his eyes to him out of reverence for him, and
is not able to describe him because he never fully
stared at him out of awe and respect for him. `Amr,
may Allah be pleased with him, said that if he had died
in the first state, he would have been from the dwellers
of Hellfire. Then he said that if he had died in the
second state, he could have hoped to be from the
dwellers of Paradise. Notice his cautious choice of
words; he was definitive in saying that if he had died in
the first state, he would have been from the dwellers of
Hellfire; but when it came to the second state, due to
his intense fear, he said that if he had died in that state:
"I could have hoped to be from the dwellers of
Paradise," and he did not say: "I would have been from
the dwellers of Paradise," since the confirmation of
admittance to Paradise is a difficult thing to make. Then
he said that, afterwards, he was entrusted with many
affairs – being a ruler and a leader – and there occurred
the incident of the battle with Mu`aawiyah and others,
and `Amr ibn al-`Aas was known to be one of the
shrewdest and most intelligent men among the Arabs.
So he said: I fear that what had occurred after the
second state might have nullified my deeds. Then he
gave orders that no wailer (a woman who wails and
laments the deceased) should follow his funeral, and
that after they bury him, they should remain at his grave
for as long as it would take them to slaughter a camel
and distribute its meat, until he had answered the
questions of the messengers of his Lord, meaning the
angels who come to the dead person after he is buried.
When the dead person is buried, two angels come to
him and make him sit upright in his grave and ask him
three questions: Who is your Lord? What is your
religion? Who is your Prophet? So, `Amr ibn al-`Aas,
may Allah be pleased with him, ordered his family to
stand by his grave for a time interval equal to the time
it would take them to slaughter a camel and divide its
meat, to seek solace and comfort in their presence.
This is evidence that the deceased person can sense
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 يهدم ما قبله؛ لقول: واحلج.كفر هدمت ما قبلها

 "احلج املربور ليس هل:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 وأحب انليب-ريض اهلل عنه-  فبايع."جزاء إال اجلنة
ً
ًّ -صىل اهلل عليه وسلمحبا شديدا حىت اكن أحب
 وحىت إنه ال يستطيع أن حيد انلظر فيه؛،انلاس إيله

 سبحان مقلب.-عليه الصالة والسالم- إجالال هل
 حىت،القلوب! باألمس اكن يبغضه بغضا شديدا
 واآلن ما يستطيع أن،يتمىن أنه يقدر عليه فيقتله

 وال يستطيع أن يصفه؛،يرفع طرفه إيله؛ إجالال هل

 حيث إنه لم يدركه إدرااك جيدا؛،ألنه ال حييط به

: يقول ريض اهلل عنه.-صىل اهلل عليه وسلم- مهابة هل
َّ
،إنه لو مات ىلع احلال األول؛ لاكن من أهل انلار
 ولو مت ىلع تلك احلال يعين احلال اثلاين؛:يقول
 انظر االحتياط فقد.لرجوت أن أكون من أهل اجلنة
،جزم أنه لو مات ىلع احلال األوىل؛ لاكن من أهل انلار

 لو مت ىلع هذا:أما احلال اثلانية فإنه لشدة خوفه قال
: ولم يقل،احلال لرجوت أن أكون من أهل اجلنة

لكنت من أهل اجلنة؛ ألن الشهادة باجلنة أمرها

،-ريض اهلل عنه-  ثم إنه بعد ذلك توىل أمورا.صعب

 وحصل ما حصل يف قصة،توىل إمارات وقيادات

 واكن عمرو بن العاص معروفا،حرب معاوية وغريه

 أخىش من: فيقول،أنه من أدىه العرب وأذىك العرب
هذا اذلي حدث يب بعد احلال األوسط أن يكون

 أنه إذا مات-ريض اهلل عنه-  ثم أوىص.أحاط بعميل
 يه املرأة الِت تنوح ىلع: وانلاِئة،ال تتبعه ناِئة
-  وأمر، وتبِك عليه بكاء يشبه نوح احلمام،امليت

 إذا دفنوه أن يبقوا عند قربه قدر ما-ريض اهلل عنه
 حىت يراجع رسل، ويقسم حلمه،ينحر واحد من اإلبل
،ربه وهم املالئكة اذلين يأتون إىل امليت إذا دفن
،فإن امليت إذا دفن يأتيه ملاكن وجيلسانه يف قربه

 يقوالن من ربك؟ وما دينك؟:ويسأالنه ثالثة أسئلة

-ريض اهلل عنه-  فأمر عمرو بن العاص.ومن نبيك؟

أهله أن يقيموا عليه قدر ما تنحر اجلزور ويقسم
 وهذا يدل ىلع أن امليت حيس،حلمها؛ ليستأنس بهم

-عليه الصالة والسالم-  وقد ثبت عن انليب،بأهله

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أن امليت يسمع قرع نعاهلم إذا انرصفوا من دفنه ،قرع the presence of his family, and it was confirmed from
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
انلعال اخليف يسمعه امليت إذا انرصفوا من دفنه .وقد him, that the deceased person hears the sound of their
ثبت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حديث footsteps when they are leaving after his burial. Though
the sound of sandals as they beat the ground is almost
حسن أنه اكن إذا دفن امليت وقف عليه ،وقال:
inaudible, the deceased hears it as the mourners
"استغفروا ألخيكم ،واسألوا هل اتلثبيت؛ فإنه اآلن depart after burying him. It was confirmed from the
يسأل" ،فيستحب إذا دفن امليت أن يقف اإلنسان ىلع Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
in a Hasan/Sound Hadith that when he buried a dead
قربه ويقول :امهلل ثبته ،امهلل ثبته ،امهلل ثبته ،امهلل person, he used to stand over his grave and say: "Seek
اغفر هل ،امهلل اغفر هل ،امهلل اغفر هل؛ ألن انليب -صىل forgiveness for your brother and ask for firmness for
him because he is being asked right now." So, when
اهلل عليه وسلم -اكن إذا سلم سلم ثالثا ،وإذا داع داع
the dead person is buried, it is recommended to stand
ً
ثالثا .احلاصل أن ابن عمرو بن العاص قال هل :برشك ;)over his grave and say: "O Allah, make him firm (thrice
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باجلنة ،وهذا من باب O Allah, forgive him (thrice)." Whenever the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said
البشارة باخلري واتلهنئة به.
;"Salam" (greetings of peace), he used to say it thrice
and whenever he made a supplication, he used to
repeat it thrice. In short, the son of `Amr ibn al-`Aas
said to him: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, gave you the glad tidings of
being admitted to Paradise", and he said this as a way
of giving glad tidings and congratulating for it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > الرتاجم وسري األعالم
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• ِسيَاقة املوت  :حال حضور املوت.
• ْ
أطبَاق  :أحوال.
ُ
َ
• ف ِألبَايِ ُعك  :أاعقدك وأاعهدك.

• انلاِئة  :يه الِت تعدد أوصاف امليت ،وتبِك بصوت ،وتنوح عليه.
ُ ُّ
ـنوا ُّ :
صبوه قليال قليال.
• فش
ُ
• اجلَزور  :ما يصلح ألن يذبح من اإلبل.
َُ
اجع  :أجاوب وأجادل.
• أر ِ
ْ ْ َ
َّ ُ َ
نت وق ِدرت.
• استَمكنت  :تمك
• أتيت انليب  :جئته وذلك سنة سبع من اهلجرة ،بعد عمرة القضاء.
ُ
• أ ِطيق  :أقدر.
ُ ِّ
• َو ِيلنا أشياء  :لكفنا بأعمال.
َ ْ
• أ ْستَأنِس  :أشعر باألنس.

فوائد احلديث:
 .1جواز ابلاكء عند االحتضار ،رجاء عفو اهلل ،واتعاظ األحياء احلاَضين.
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 .2يف هذا احلديث :أن املؤمن ال تفارقه خشية اهلل ولو عمل من الصاحلات ما عمل ،كما قال -تعاىل" :-واذلين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم
إىل ربهم راجعون" [املؤمنون ).] (60

 .3استحباب ذكر أحسن أعمال املحترض عنده؛ يلحسن ظنه باهلل -تعاىل -ويموت عليه.

 .4تطييب نفس املحترض وتبشريه برمحة اهلل وعفوه.

 .5استحباب تنبيه املحترض ىلع إحسان ظنه باهلل -سبحانه وتعاىل ،-وذكر آيات الرجاء ،وأحاديث العفو عنده ،وتبشريه بما أعده اهلل -تعاىل-
للمسلمني.

 .6أن الاكفر إذا أسلم ال يسأل عما مىض من اذلنوب.
َ
ِ .7عظم موقع اإلسالم واهلجرة واحلج ،وأن لك واحد منها يهدم ما قبله من املعاِص.

 .8أن اهلجرة واحلج والصالة تكفر الصغائر من اذلنوب ،وأن الكبائر تكفرها اتلوبة برشوطها.

 .9إجالل الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحبهم هل.
 .10حرمة انلياحة ىلع امليت ،واتباع جنازته بنار.

 .11امتثال نيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من عدم اتباعه بناِئة وال نار.
 .12استحباب الوصية قبل املوت.

 .13استئناس امليت بداعء إخوانه وأهله هل عند قربه.

 .14إثبات فتنة القرب ،وسؤال امللكني.

 .15استحباب املكث عند القرب مدة قصرية؛ لدلاعء واالستغفار للميت.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3446( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
'As for this man, he has filled his hand with
good

أما هذا فقد مأل يده من اْلري
**

576. Hadith:

: احلديث.576

 جاء: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن أيب أوىف

Abdullah ibn Abu Awfa, may Allah be pleased with him,
reported that "a man came to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and said: 'I cannot
retain any of the Qur'an. Teach me what suffices me.'
He said: 'Say, "Glory to Allah, praise to Allah, there is
none worthy of worship but Allah, Allah is the greatest,
and there is no power and no strength but from Allah,
the Exalted, the Great."' The man said: ' O Messenger
of Allah, these words are for Allah, Exalted and Glorified
be He, what is for me?' He said: 'Say, "O Allah, have
mercy on me, give me provision, keep me sound, and
guide me."' When the man stood up, he made a gesture
with his hand [that he received a lot], so the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: 'As for this man, he has filled his hand with good."

 إين ال: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رجل إىل انليب
ُ ُْ
ْ ِّ َ
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ف َعلم ِين ما جي ِزئ ِين
 وال هلإ إال، واحلمد هلل، سبحان اهلل: "قل: قال،منه
 وال حول وال قوة إال باهلل العيل، واهلل أكرب،اهلل

 فما-عز وجل-  هذا هلل، يا رسول اهلل: قال،"العظيم
ْ ْ َ َْْ
ْ
.ار ُزق ِين َو َاعفِ ِين َواه ِد ِين
 امهلل ارمح ِين و: قل: قال،يل
صىل اهلل-  هكذا بيده فقال رسول اهلل:فلما قام قال

». «أما هذا فقد مأل يده من اخلري:-عليه وسلم

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith explains the rule for anyone who is unable
to retain any of the Qur'an and how to pray. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
guided the Bedouin, who could not retain any of the
Qur'an, to say, "Glory to Allah, praise to Allah, there is
none worthy of worship but Allah, Allah is the greatest,
and there is no power and no strength but from Allah,
Glorified and Exalted be He. When the Bedouin asked
for a supplication for him to say in prayer, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, taught
him to say this supplication, which includes the good of
the world and the hereafter: "O Allah, have mercy on
me, give me provision, keep me sound, and guide me."
Finally, the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, emphasized the value of these
supplications and words of remembrance by saying
that the Bedouin had "filled his hand with good," i.e.
attained a great deal of good.

يبني احلديث الرشيف حكم من لم يستطع حفظ
- يشء من القرآن كيف يصيل؟ حيث أرشد انليب

 األعرايب اذلي لم يستطع حفظ-صىل اهلل عليه وسلم
 نزنهه عن لك: بقول سبحان اهلل أي،يشء من القرآن
 وال هلإ إال اهلل أي ال معبود حبق، واحلمد هلل،نقص

 وال حول وال قوة إال باهلل العيل، واهلل أكرب،إال اهلل
 ال يستطيع أحد أن يتحول من حال إىل: أي،العظيم
ً
داعء
 وحينما طلب األعرايب،حال أخرى إال باهلل
يقوهل يف الصالة أرشده لقول هذه ادلعوات اجلامعة

 حيث يقول "امهلل ارمحين،خلري ادلنيا واآلخرة

صىل اهلل-  وبني الرسول،"وارزقين واعفين واهدين

 عظم هذه األدعية واألذاكر بقوهل عن-عليه وسلم
 «أما هذا فقد مأل يده من:األعرايب اذلي أخذ بها

.اخلري» يعين أصاب خريا عظيما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة:اتلصنيف
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
ُ  َعبْ ُد اهلل:اتلخريج
- ريض اهلل عنهما- بن أيب أوىف
ِ

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• سبحان اهلل  :التسبيح يف اللغة :اتلزنيه ،ومعىن "سبحان اهلل" :تزنيه اهلل -تعاىل -من انلقائص.

• احلمدهلل  :احلمد :هو اثلناء ىلع املحمود جبميل صفاته وأفعاهل ،ونقيض احلمد اذلم.
َّ
َّ
إال اهلل " :ال" نافية للك معبود ٍّ
حبق" ،إال اهلل" ،إثبات حرص األلوهية.
• ال هلإ
َّ
• اهلل اكرب  :إطالقه يفيد العموم ،فإنه أكرب من لك يشء.
َّ
ُ
• والحول وال قوة اال باهلل  :معىن احلول :القدرة ىلع اتلرصف ،ومنه :ال حتول عن معصية اهلل إىل طاعته إال به.ومعىن القوة :الطاقة.

فوائد احلديث:

ِّ
 .1فضل هذا اذلكر اجلليل؛ حيث قام مقام فاحتة الكتاب ،الِت يه أعظم سورة يف القرآن ،فقد قدم ىلع سائر األذاكر يف هذا املقام العظيم.
 .2يَس الرشيعة وسماحتها ،فاملسلم ال يكلف أكرث مما يقدر عليه ،وإذا عجز عن باب خري فتح اهلل -تعاىل -هل بابًا آخر؛ يلكمل ثوابه ،ويصل إىل

ما قدر اهلل هل من مزنلة.

 .3أن الصالة ال تسقط حبال من األحوال ،وتصىل ىلع حسب االستطاعة.
َّ
َّ َّ
 .4األصل أن قراءة الفاحتة ٌ
ركن يف لك ركعة من الصالة ،ال تصح الصالة بدونه ،إال أن القاعدة الرشعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها ،إما إىل
بدل ،أو غري بدل.
ً
َّ
ً
تيسريا وتسهيال ىلع العباد.
 .5أن اذلي ال حيسن الفاحتة وال بعضها ،فإنه يأِت باذلكر الوارد يف احلديث ،ويكيف عنها؛
 .6هذه اجلمل الكريمة تشتمل ىلع تزنيه اهلل -تعاىل -عن انلقائص والعيوب ،وإثبات نقيضها من املحامد والكمال املطلق ،ونيف الرشيك هل يف
ذاته ،وصفاته ،وأفعاهل ،وألوهيته ،وربوبيته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي .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،
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10915( :
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أما خيَش الي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول

Isn't he who raises his head before the
Imam afraid that Allah may transform his
head into that of a donkey or his shape into
?that of a donkey

اهلل رأسه رأس ْحار ,أو جيعل صورته صورة

 .577احلديث:

ْحار؟

**

577. Hadith:

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أما خيىش Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
ُ َ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيَ ِّول اهلل رأسه رأس
upon him, said: "Isn't he who raises his head before the
Imam afraid that Allah may transform his head into that
?"of a donkey or his shape into that of a donkey

محار ،أو جيعل صورته ُصورة محار؟».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

إنَّما جعل اإلمام يف الصالة ُ
يلقتدى به ويؤتم بهThe purpose of having the Imam in prayer is to follow ،
him in his movements, in such a way that the
حبيث تقع تنقالت املأموم بعد تنقالته ،وبهذا حتقق movements of those praying behind him come after his
املتابعة ،فإذا سابقه املأموم ،فاتت املقاصد املطلوبة movements, and in this way, they fulfil the true sense of
following the Imam. However, if the one who is being
من اإلمامة ،ذلا جاء هذا الوعيد الشديد ىلع من يرفع
led in prayer precedes the Imam, then the purposes of
رأسه قبل إمامه ،بأن جيعل اهلل رأسه رأس محار ،أو leading people in prayer are not realized. For this
جيعل صورته صورة محار ،حبيث يمسخ رأسه من reason, this Hadith informs of a serious threat to the
one who raises his head before his Imam that Allah will
أحسن صورة إىل أقبح صورة ،جزاء هلذا العضو اذلي transform his head into that of a donkey, or change his
shape into that of a donkey. His head will change from
حصل منه الرفع واإلخالل بالصالة.
the most beautiful form to the ugliest form, as a
punishment to this body organ that was raised and
disturbed the prayer.
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 :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• أ َما  :استفهام توبيخ.
َّ
َْ َ
• خيىش  :خياف ،واملعىن :فليخف؛ ألن الغرض من االستفهام هنا اإلشعار بانليه عن رفع الرأس قبل اإلمام.
ُ َّ
َّ
َ َ ََ ُ ََُ
َّ
لكه ،واألوىل خاصة يف جزء منه
• أو جيعل صورته  :أو للشك من الراوي والفرق بني هذه اجلملة واجلملة األوىل السابقة :أن هذه اعمة يف اجلسد ِ
وهو الرأس.

فوائد احلديث:
 .1حتريم رفع الرأس يف السجود قبل اإلمام والوعيد فيه ديلل ىلع منعه ،إذ ال وعيد إال ىلع حمرم وقد أوعد عليه باملسخ وهو من أشد العقوبات.
 .2يلحق بذلك مسابقة اإلمام يف لك تنقالت الصالة وهذا من باب القياس.
 .3وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة.
ُّ .4
توعد املسابق باملسخ إىل صورة احلمار ،ملا بينه وبني احلمار من املناسبة والشبه يف ابلالدة والغباء ،ألن املسابق إذا اكن يعلم أنه لن ينرصف من
الصالة قبل إمامه ،فليس هناك فائدة يف املسابقة ،فدل ىلع غبائه وضعف عقله.

 .5تدل مسابقة اإلمام ىلع الرغبة يف استعجال اخلروج من الصالة ،وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل اإلمام.
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 .6الوعيد بتغيري صورة من يرفع رأسه قبل اإلمام إىل صورة محار أمر ممكن ،وهو من املسخ ،وحيتمل أن يرجع املعىن من حتويل الصورة إىل حتويل
الطبيعة وذلك بأن يصبح بليدا اكحلمار.
 .7كمال شفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ،وبيانه هلم األحاكم وما يرتتب عليها من اثلواب والعقاب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3086( :
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Bilāl was ordered to pronounce the Adhān
in pairs and the Iqāmah in singles.

أمر بالل أن يشفع األذان ,ويوتر اإلقامة

 .578احلديث:

**

578. Hadith:

ً ُ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أ ِمر Anas ibn Mālik, may Allah be pleased with him,
َ َ َ
َ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ويوتر اإلقَ َ
األ َذانُ ،
».
ة
ام
ع
شف
ي
أن
ل
ال
ِ
ِ
بِ
blessings be upon him, ordered Bilāl to pronounce the
Adhān in pairs and the Iqāmah in singles.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مؤذنه بالال -ريض The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, commanded his Mu'adhdhin (caller to prayer),
اهلل عنه -أن يشفع اآلذان ألنه إلعالم الغائبني ،فيأِت Bilāl, may Allah be pleased with him, to pronounce the
بألفاظه مثىن ،وهذا عدا (اتلكبري) يف أوهل ،فقد ثبت Adhān in pairs, because it is meant to draw the
attention of those who are absent from the mosque, so
تربيعه و(لكمة اتلوحيد) يف آخره ،فقد ثبت
its phrases are to be said twice. This excludes the
إفرادها،كما أمر بالال أيضا أن يوتر اإلقامة ،ألنها Takbīr (the pronouncement of Allāhu akbar) in the
تلنبيه احلاَضين ،وذلك بأن يأِت جبملها مرة مرةbeginning, as it was authentically reported as being ،
said four times, and the word of Tawḥīd (lā ilāha illā
وهذا عدا (اتلكبري) ،و"قد قامت الصالة" فقد ثبت 'llāh) at the end, as it is authentically reported as being
said once. The Prophet, may Allah's peace and
تثنيتهما فيها.
blessings be upon him, also commanded Bilāl to
pronounce the Iqāmah in singles, because it is meant
to draw the attention of those in attendance. He was
commanded to say each sentence once, except for the
Takbīr and "qad qāmat aṣ-ṣalāt" (the prayer has
started), as it was authentically reported as being
doubled.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

ُ
َ
• أ ِمر بِالل  :أمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واألمر طلب الفعل ممن دون الطالب.
َ ََ
• أن يَشفع األذان  :يأِت بألفاظه شفعا ،أي مثىن واملثىن مرتان.
ويوتر اإلقَ َ
• ُ
امة  :يأِت بألفاظها وترا ،وهو عكس الشفع.
ِ ِ
• األذان  :يف اللغة :اإلعالم ،يف الرشع :اإلعالم حبضور وقت فعل الصالة بذكر خمصوص.

فوائد احلديث:

َّ
 .1األذان واإلقامة فرض كفاية ،دلاللة األمر الصادر من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإن الصيغة تقتِض رفع احلديث.
 .2استحباب شفع األذان وإيتار اإلقامة من غري وجوب لوجود أدلة أخرى ىلع غري هذه الصيغة.
َّ
 .3شدة االهتمام باألذان ىلع اإلقامة؛ لكونه نداء للبعيد.

 .4املراد بشفع األذان ماعدا اتلكبريات األربع يف أوهل ،ولكمة اتلوحيد يف آخره ،لوجود أدلة أخرى.

 .5املراد بوتر اإلقامة ماعدا اتلكبريتني يف أوهلا و [قد قامت الصالة] ،فإنهما مشفوعتان تلخصيصهما بأدلة أخر.

109

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .6حكمة شفع األذان؛ يلتحقق سماع ابلعيدين الغائبني.
 .7احلكمة من ِإيتَار اإلقامة؛ ألنها للحاَضين يف األصل ،ولغريهم باتلبعية.

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 األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3307( :
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"The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, ordered us to
build mosques in different localities and
that they should be kept clean".

أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ببناء
املساجد يف ادلور ،وأن تنظف

 .579احلديث:

**

579. Hadith:

َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :أ َمر رسول اهلل -
ُّ
ور ،وأن
صىل اهلل عليه وسلم -بِبناء املساجد يف ادل ِ
ُ َّ
نظف ،وتُ َّ
طيب.
ت
درجة احلديث :صحيح.

`A'ishah, may Allah be pleased with her said: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, ordered us to build mosques in different
localities and that they should be kept clean and
perfumed".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

َ
أ َمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تبىن
املساجد يف األحياء ،بمعىن أن لك َ َّ
يح يكون فيه
َ
ُ
َ
األوساخ والقذر،
مسجد ،وأن ت َط َّهر فزيال عنها
ُ
ُ
وتصان وحتفظ ،وجتعل فيها الروائح الطيبة من
ابلخور وغريه مما هل راِئة طيبة.

Brief Explanation:
**

The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered that mosques to be
built in different neighborhoods, i.e. every
neighborhood should have a mosque. They should also
be cleaned from all dirty and filthy things. They should
also be perfumed with incense and other things that
have good scents.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ادلعوة واحلسبة > اثلقافة اإلسالمية > احلضارة اإلسالمية
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُّ
ور  :مجع دار ،واملراد به :اليح ،قال -تعاىل( :-سأريكم دار الفاسقني).
• ادل ِ

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية بناء املساجد يف األحياء ،ما لم تقع ىلع وجه ُ
الم َضارة.
َ
ِّ
َ
ني َوالْ َعاكف َ
لطائف َ
لق َذارات واألوساخ واألتربة ،قال اهلل -تعاىل( :-أ ْن َط ِّه َرا َبيْ َ َّ
ني
 .2مرشوعية تهيئة املساجد للمصلني ،وذلك بتنظيفها من ا
ِِ
ِت ل ِ ِ ِ
ِ
الس ُ
الر َّكع ُّ
ُّ
جو ِد).
َو ِ
َ .3ضورة احرتام املساجد َ
وصونِها عن لك ما يُلَ ِّوثها ،ويؤيده نهيه -صىل اهلل عليه وسلم -عن ُ
ابلصاق يف املسجد.
َّ
ْ
وأد ََع إلطالة َ
ابلقاء فيها ،واملداومة ىلع الرتدد عليها.
 .4مرشوعية تطييب املساجد وحتسني راِئتها؛ ألن يف ذلك انرشاح للصدر،
َُ
َُ
 .5فيه اإلشارة إىل استحباب إقامة شخص يقم ىلع املسجد ،بتنظيفه وتبخريه ،فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه( -أن امرأة سوداء اكنت تقم
املسجد) .متفق عليه ،لكن ال يعين هذا أن تنظيفها يُقترص عليه ،بل لك من وجد قذرا أو وسخا أو حنو ذلك أزاهل وفيه أجرُ ،
(عرضت يلع أجور
أمِت ،حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد) .رواه أبو داود من حديث أنس -ريض اهلل عنه-.
ُ
َ
 .6فيه حرص الرشيعة اإلسالمية ىلع االجتماع ونبذ الفرقة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر ببناء املساجد يف األحياء ،ومن مقاصده
اجتماع أهل ِّ
اليح لك يوم حتت سقف واحد ،ال شك أن هذا باعث جلمع القلوب ،ونرش األلفة واحلث ىلع اتلعاون ىلع الرب واتلقوى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد 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 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،
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حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب
اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان،
الطبعة :األوىل1422 ،ه2002 ،م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
َّ
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 .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .رشح سنن أيب داود ،عبد
املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10885( :
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I have been commanded to prostrate on
seven bones: the forehead (and he pointed
to his nose), the hands, the knees, and the
extremities of the feet, and not to tuck up
the clothes and hair.

،أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم ىلع اجلبهة

 وأطراف،وأشار بيده ىلع أنفه وايلدين والركبتني
القدمني وال نكفت اثلياب والشعر

**

580. Hadith:

: احلديث.580

صىل-  عن انليب-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ْ
ْ
ُ أس
جد ىلع َسب َعة
 «أ ِم ْرت أن: قال-اهلل عليه وسلم
ْ
َ
ْ
ُ َ
 وأشار بِيَده ىلع أن ِفه وايلَدين،أعظم ىلع اجلَب َهة
ْ َ
َ َ
َ َ ُّ
ْ
َ كف
ت اثلِّياب
ِ  وأط َراف القدمني وال ن،والركبتني
َّ
.»والشعر

Ibn `Abbas, may Allah be pleased with them both,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘I have been commanded
to prostrate on seven bones: the forehead (and he
pointed to his nose), the hands, the knees, and the
extremities of the feet, and not to tuck up the clothes
and hair"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ
ْ "أم ْرت أن: معىن حديث
ُ أس
The Prophet said: "I have been commanded to ،"جد" ويف رواية "أمرنا
ِ
َ
prostrate…” In another narration he said: "We have
"؛-صىل اهلل عليه وسلم-  "أ َمر انليب:ويف رواية
**

been commanded…” and a third narration says: "The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
commanded....” All these are recorded in Al-Bukhari.
There is a basic Islamic principle that anything the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
is commanded to observe is an instruction given to him
and to his community at large. "On seven bones",
meaning: On seven parts of the body, which another
narration specifies as “body parts of prostration.” These
are the forehead including the nose, the hands
including the palms, the knees, and the extremities of
the feet. In the Hadith of Abu Humayd as-Sa`idi, may
Allah be pleased with him: "He pointed his toes toward
the Qiblah", meaning: while prostrating. "And not to
tuck up the clothes and hair'', meaning: Do not prevent
one's clothes and hair from spreading out when bowing
and prostrating. They should be left to fall to the ground,
so everything can prostrate to Allah: parts of the body,
clothes, and hair.

 والقاعدة الرشعية،واثلالث الروايات لكها للبخاري
َّ
ٌ  فهو-صىل اهلل عليه وسلم- أن ما أُ ِم َر به انليب
أمر
َ
ٌّ
 أ ِمرت أن أسجد:اعم هل وألمته؛ "ىلع َسبْ َعة أع ُظم" أي
ْ
َ
ُّ  أعضاء:باألع ُظم
السجود
 فاملراد،ىلع َسبعة أع َضاء
َّ  ثم،كما جاء مفَسا يف الرواية األخرى
:فَسها بقوهل
ُ
ُّ
 مع،بالسجود ىلع اجلَبَهة
"ىلع اجلَبْ َهة" أي أ ِمرت
ْ
ْ
 أي،" "وأشار بِيَده ىلع أن ِفه:األنف كما يدل عليه قوهل
ْ
َّ ِّ
َ
 "وايلَدين" أي.أشار إىل أن ِفه يلُبَني أنهما ُعضو واحد
َ
ُ  كما هو،الك َّفني
،المراد عند اإلطالق
باطن
ِ وىلع
ُ
َ
ْ  وأمرت أن:وأط َراف الق َدمني" أي
ْ "والركبَتَني
ُ أس
ُّ
جد
ِ
َ
ُّ ىلع
الركبتني وىلع أطراف أصابِع الق َد َمني ويف
َ
َّ حديث أيب ُمحيد
 يف باب-ريض اهلل عنه- الساعدي
َ
َ ْ
ْ :صفة الصالة بلفظ
)(واس َتقبل بأصابع ِرجليه ال ِقبْلة
َّ
ْ َ
َ كف
"ت اثلِّياب والشعر
ِ  "وال ن.أي وهو ساجد
َ
َْ
َ
َّ
 ال ن ُضم وال جنمع: واملعىن، اجلَمع والضم:والكفت
َّ
ُّ الركوع
ُّ والشعر من االنتشار عند
،والسجود
اثلِّياب
بل نرتك األمر ىلع حاهل حىت يقعا ىلع األرض ليَسجد
َّ
.جبميع األعضاء واثلِّياب والشعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
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اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
أع ُظم  :أعضاء ُّ
السجود.
•
َّ
َ
ْ
ُ
• ايلَدين  :الكفني ،كما هو المراد عند اإلطالق.
َ
الركبتانَ :مفصل ما بَ ْني َّ
الركبَتَني ُّ :
• ُّ
الساق والف ِخذ.
َ
ْ
َ
َّ
• وال نك ِفت  :الكفت :اجلَمع والضم.

فوائد احلديث:

السجود يف الصالة ىلع َ
األعضاء َّ
 .1وجوب ُّ
السبعة؛ ألن األصل يف األمر الوجوب.
َ
ْ
ْ
 .2أنه ال جيزئ َّ
السجود ىلع اجلَبَهة دون األنف أو األنف دون اجلَبهة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا ذكر اجلَبَهة أشار إىل األنف.
ْ َ
َ
السجود ىلع ُ
 .3وجوب ُّ
العضو مجيعه ،وال يَكيف بَعض ذلك ،واجلَبهة يَضع منها ىلع األرض ما أمكنه.
َ
َ
ْ
 .4ظاهره أنه ال جيب كشف يشء من هذه األعضاء؛ ألن ُمسىم ُّ
بوضعها من دون ك ْشفها ،وال خالف أن كشف ُّ
الركبتني
السجود عليها يصدق
ِ
ِ
ُْ
َ ْ
َ
غري واجب ،ملا خياف من كشف العورة ،وكذا الق َدمني جلواز الصالة باخلفني.
َْ
 .5كراهية كفت اثلَّوب يف الصالة.
َ
َّ
َ ْ
ََ
َّ
َ
 .6كراهية عقص الشعر وعقده خلف القفا ،سواء تعمده للصالة أ ْم اكن كذلك قبل الصالة وفعلها ملعىن آخر وصىل ىلع حاهل بغري َضورة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف:
حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .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 .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
األسدي ،مكة
ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة
فتح
م.
2006
 ـه
1427
األوىل،
الطبعة:
الفوزان،
ُ
اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :
ه.

الرقم املوحد)10925( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, ordered us to
bring out the young girls and the girls who
stay home on the two Eid days, and ordered
the menstruating women to distance
themselves from the praying area of the
Muslims.

 أن-صىل اهلل عليه وسلم- أمرنا رسول اهلل
ُ ُْ
َ خنرج يف العيدين الْ َع َوات َِق َو َذ
 وأمر،ور
د
اْل
ات
و
ِ
ِ
ََْ ْ ُ ى
َّ ُ
َتل َن مصىل املسلمني
ِ احليض أن يع
**

581. Hadith:

: احلديث.581

ْ ُ َّ َ
-ريض اهلل عنها- طية ن َسيبة األنصارية
عن أم ع
َ
َ
 أن-صىل اهلل عليه وسلم-  «أ َمرنا رسول اهلل:قالت
َ
ْ
ُ ُ اخل
َ ُْنْرج يف العيدين الْ َع َواتِ َق َو َذ
 وأ َمر،ور
د
ات
و
ِ
ِ
ِ
ْ ََْ
َّ
َّ ُ احل
 «كنا: ويف لفظ.»زتل َن ُمصىل املسلمني
ع
ي
أن
ض
ي
ِ َ
ْ ْ َ ُْ
ُ
َ ُْ
َ
ابلكر من
ِ  حىت ْن ِرج،نؤمر أن ْنرج يوم العيد
ْ َ
َ ْ ِّ َ ُ َ
َ ْ
ربن بتكبريهم
 فيك،خترج احل ُ َّي ُض
 َح َّىت،ِخد ِرها
َ
َ ْ ُ
.»وطه َرت ُه
 يرجون بَ َركة ذلك ايلوم،ويدعون بداعئهم

Umm `Atiyyah reported, saying: "The Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
ordered us to bring out the young girls and the girls who
stay home on the two Eid days, and ordered the
menstruating women to distance themselves from the
praying area of the Muslims. In another version of the
Hadith: “We have been ordered to come out on the Day
of Eid, even bring out the virgin girls from their houses
and the menstruating women; so they would say Takbir
(glorifying Allah) along with them, invoke Allah along
with them; hoping for the blessings of that day and its
purification”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The days of Eid-ul-Adha and Eid-ul-Fitr are from the يوم عيد الفطر ويوم عيد األضَّح من األيام
virtuous days of the year, on which the rituals of Islam
become manifest, and Muslim's brotherhood is  الِت يظهر فيها شعار اإلسالم وتتجىل أخوة،املفضلة
ِّ
demonstrated through their assembly and alignment on  لك أهل بدل يلتمون،املسلمني باجتماعهم وتراصهم
ً
these days. Each country's people come together on a
،وتآلف قلوبهم
،يف صعيد واحد إظهارا لوحدتهم
ِ
plain land manifesting their unity; solidarity and
harmony; unanimously support Islam; raise the word of  وإعالء لكمة،واجتماع لكمتهم ىلع نرصة اإلسالم
Allah (Islam); to establish the remembrance of Allah; -  ذلا أمر انليب.اهلل وإقامة ذكر اهلل وإظهار شعائره
and demonstrate its rituals. That is why the messenger,
may Allah’s peace and blessings be upon him, ordered  حىت ىلع، خبروج لك النساء-صىل اهلل عليه وسلم
all of the women, even the young girls who remain in  ىلع، والنساء احل ُ َّيض،الفتيات املستورات يف بيوتهن
their homes and the menstruating women, to exit with
 ليشهدن اخلري،أن يكن يف ناحية بعيدة عن املصلني
the Muslims and attend this assembly, provided that
they stay away from the area of worship; to attend the ،ودعوة املسلمني فيحصل هلن ِمن خري ذلك املشهد
great day and supplication of Muslims. They will obtain ، ومن رمحة اهلل ورضوانه،ويصيبهن من بركته
thereupon some goodness and blessing of that day,
and the mercy of Allah and His pleasure. Attending the  وصالة العيدين.وتلكون الرمحة والقبول أقرب إيلهم
two Eids' prayer is a communal obligation on the
.فرض كفاية
Muslims.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة العيدين:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ُ
-ريض اهلل عنها-  أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

• يف العيدين  :يف صالة العيد أو يف يوم العيد للصالة ،والعيدان هما الفطر واألضَّح.
ْ
• ال َع َواتِق  :مجع "اعتق" املرأة الشابة أول ما تبلغ.
• ذوات  :صاحبات.
ْ
ُْ ُ
ور  :مجع ِخدر وهو السرت ،وهو جانب من ابليت ،جيعل عليه سرتة ،يكون للجارية ابلكر.
• اخلد ِ
• احل ُ َّيض  :مجع حائض ويه الِت أصابها احليض.
ََْ ْ
َّ
زتل َن ُمصىل املسلمني  :يتنحني عنه ،ومصىل املسلمني هنا ماكن صالتهم يف العيد.
• يع ِ
• كنا نؤمر  :يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ْ
ابلكر  :األنىث الِت لم يصبها أو يمسها الرجل.
• ِ
َ ُ َ ِّ ْ َ
َّ
ُ
• فيكربن  :أي احليض أي يقلن اهلل أكرب.
• بتكبريهم  :أي بمثل تكبري انلاس.
• يدعون  :أي احل ُ َّيض يسألن اهلل.

• بداعئهم  :بمثل داعء انلاس.
• يرجون  :أي احل ُ َّيض أو مجيع املصلني.

• بركة  :خريه الكثري ادلائم.
ْ َُ
• ُطه َرته  :أي حصول تطهري اذلنوب فيه.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صالة العيد للنساء ،ىلع رشط أال خيرجن متربجات متعطرات لورود انليه عن ذلك.
 .2صالة العيدين فرض كفاية.
 .3وجوب اجتناب احلائض املسجد؛ ئلال تلوثه.
 .4أن مصىل العيد هل حكم املساجد وإن لم حيوط.
 .5أن احلائض غري ممنوعة من ادلاعء وذكر اهلل -تعاىل-.
ًّ
مرجوا إلجابة ادلاعء.
 .6فضل يوم العيد وكونه
 .7مرشوعية اتلكبري يف مصىل العيد واجلهر به.
 .8االهتمام بتكثري احلاَضين يف العيد لدلاعء واذلكر.
 .9من طريقة نساء الصحابة تسرت األبكار وحنوهن يف ابليوت وعدم خروجهن.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،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.

الرقم املوحد)7200( :
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the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, put me in
charge of slaughtering his camels (which he
wanted to sacrifice); and to give in charity
their meat, skins, and saddle cloths; and
not to give any of them to the butcher

أمرِن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
أقوم ىلع بدنه ،وأن أتصدق بلحمها وجلودها
ً
وأجلتها ،وأن ال أعطي اجلزار منها شيئا

 .582احلديث:

**

582. Hadith:

َ
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال« :أ َم َر ِِن
َّ
َّ َ َ ُ َ َ ْ
َّ
َُ
وم َىلع بُدنِ ِه،
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أق
رسول ِ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ
ُْ
َوأن أتصدق بِلح ِمها َوجلو ِدها َوأ ِجل ِتهاَ ،وأن ال أع ِط َي
َ َّ َ َ َ ْ
نها شي ًئا».
اجلزار ِم
درجة احلديث :صحيح.

`Alī ibn Abu Ṭālib, may Allah be pleased with him,
reported that "the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, put me in charge of
;)slaughtering his camels (which he wanted to sacrifice
and to give in charity their meat, skins, and saddle
"cloths; and not to give any of them to the butcher.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قَ ِد َم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مكة يف حجة The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, went to Makkah during the Farewell Hajj and he
الوداع ومعه هديه وقدم يلع بن أىب طالب -ريض اهلل had a Hady (sacrifice). `Alī ibn Abi Ṭālib, may Allah be
عنه -من ايلمن ،ومعه هدي ،وبما أنها صدقة pleased with him, came from Yemen and also had a
Hady. Since the Hady is a charity for the poor and
للفقراء واملساكني ،فليس ملهديها حق اتلرصف بها،
needy, the giver has no right to freely use it or any of its
أو بيشء منها ىلع طريقة املعاوضة ،فقد نهاه أن part for exchange, as the Prophet, may Allah's peace
يعطي جازرها منها ،معاوضة هل ىلع عمله ،وإنما and blessings be upon him, forbade `Alī from giving the
butcher any of it in exchange for his work. Instead, he
أعطاه أجرته من غري حلمها وجلودها وأجلتها.
would provide him his wage from something other than
their meat, skins, or saddle cloths (i.e. money or
something else).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بُدنِه  :إِبِ ِل ِه الِت أهداها واكنت مائة بعري.
َ َ َّ َ َ
• أت َصدق بِلح ِم َها  :أدفعه للفقراء.
َ َّ
• أ ِجلتها  :مجع ُجل هو ما يطرح ىلع ظهر ابلعري ،من كساء وحنوه.
ْ
ُ ْ
ار منْ َها َشيْئًا  :أي من حلمها ً
عوضا عن جزارته ،واجلزارة :أطراف ابلعري ،اكلرأس وايلدين والرجلني ثم نقلت إىل ما يأخذه
• أن ال أع ِط َي اجل َ َّز َ ِ
اجلزار من األجرة؛ ألنه اكن يأخذ تلك األطراف عن أجرته.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اهلدي ،وأنه من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
كثريا ،عظيم انلفع ،فقد أهدى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مائة بدنة.
 .2األفضل كونه
 .3األفضل أن يتصدق بها ،وبما يتبعها ،من جلود وأجلة ،وهل أن يأكل من هدي اتلطوع وما أهداه يف احلج بأنواعه اثللث فأقل.
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 .4ال يعطى اجلزار من اهلدي شيئًا ىلع سبيل املعاوضة واألجرة ،أما إذا أعطي أجرته اكملة ،ثم تصدق عليه صاحبها -إذا اكن ً
فقريا -فال بأس.
 .5جواز اتلوكيل يف ذحبها واتلصدق بها.
 .6منع بيع يشء من اهلدي كما يُمنع أن جيعل يشء من حلمها أجرة للجزار.

 .7فضل يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

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 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.

الرقم املوحد)3065( :
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أميطي عنا قرامك هذا ،فإنه ال تزال تصاويره

Take this curtain of yours away, for its
images come to my mind while I'm praying.

تعرض يف صالِت

 .583احلديث:

**

583. Hadith:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن قِ َرام Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "`A'ishah had a (patterned) curtain with which
لعائشة َسرتت به جانب بَيتها ،فقال انليب -صىل اهلل
she screened the side of her home. The Prophet, may
َ
َ
َّ
َ
ك هذا ،فإنه ال تزال Allah's peace and blessings be upon him, said to her:
عليه وسلم« :-أ ِمي ِطي عنا قِ َرام ِ
َْ
'Take this curtain of yours away, for its images come to
تصاو ُيره تع ِرض يف صالِت».
ِ
my mind while I'm praying" '.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اكن لعائشة -ريض اهلل عنها -ثوب رقيق من ُصوف
َ
ُ
ِذي ألوان ونقوش ,تسرت به فتحة اكنت يف ُحجرتها,
َّ
فأمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بإزاتله ووضح

هلا سبب ذلك وأن نقوشه وألوانه ال تزال تظهر أمام
عينيه يف الصالة فخاف أن تشغله عن َك َمال ُ
حضور
َ
القلب يف الصالة ،وت َدبَّر أذاكرها وتالوتها
ََ
اصدها من االنقياد واخلضوع هلل -تعاىل-.
ومق ِ

Brief Explanation:
**

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, had a colorful
patterned thin curtain made of wool that she used to
cover a niche in her room. The Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, ordered her to
remove it. He explained to her that its patterns and
colors kept on appearing before his eyes during prayer,
so he feared that it would distract him from being fully
devoted to the prayer and from pondering its
invocations and recitation and realizing its purposes of
submission and humility to Allah Almighty.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• ِق َرام  :ثوب رقيق من ُصوف ِذي ألوان ونقوش.
َ
أزييل.
• أ ِم ِ
يطي ِ :
ُ
َ
َ ُ
َ
ُ
ارفه ،ونقوشه.
صاويره  :ألوانه ،وزخ ِ
•ت ِ
َْ ُ َُ
َ
• تع ِرض  :تلوح وتظهر.

فوائد احلديث:

ُ ِّ
َ َ
وزخارف تكون يف قِبلته ,وغري ذلك مما يُشغل.
المصيل ويلهيه عن صالته ،من ألوان
 .1استحباب إزالة لك ما يُشغل
ُ ِّ
للمصيل أن يقصد األماكن الِت ال يكون بها ما يُلهيه ،أو يُشغله عن صالته ،وحضور قلبه فيها.
 .2األفضل
َ
 .3مرشوعية األمر باملعروف وانليه عن ُ
المنكر ،بإزالة ما قدر ىلع إزاتله ،من األمور املنافية للرشع ،واملبادرة إىل ذلك.
َ
ُ
ً
ُ .4حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث لم يزل الق ِرام بنفسه؛ ألنه لو أزاهل بنفسه لاكن يف ذلك حتزينا هلا.
ُ
الزكية ،فضال َّ
وانلفوس ِّ
 .5أن للصور واألشياء الظاهرةً ،
القلوب ُّ
عما دونها.
تأثريا يف
ِّ
ُ
َ ْ
وانلقوش فيها ،مما يليه ُ
المصلني ،ويشغلهم عن تَ َدبُّر صالتهم ،بتتبع هذه ُّ
خ َرفة املساجد وتَزويقها ،وجعل الكتابات ُّ
انلقوش
 .6كراهة ز
ِ
َ َ
ُ
َ
والزخارف ،وكذلك الصالة ىلع املفارش املنقوشة المزخرفة.
َّ
َّ َّ
َّ
َْ
َْ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعرض هل ما يعرض لغريه من البَرش من اخلَواطر ،إال أنها ال تتمكن منه ،كما يه إال خطرات بَسيطة ،حىت
.7
َ
ُ
ِّ
يعود إىل مناجاة اهلل تعاىل ،واالتصال بِربه.
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َ
ِّ
َّ
َْ
َْ
 .8أن اخلواطر والوساوس الِت تع ِرض للمصيل ال تبطل صالته ولو كرثت؛ لقوهل( :ال تزال تع ِرض يل يف صالِت).
 .9إضافة ابليت اذلي تَسكنه اعئشة إيلها؛ لقوهلَ :
(جانب بيتها).

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .توضيح األحاكم
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه2006مُ .
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10881( :
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ُ
َّ
َ ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلَِّب
 فبال,ِت بصِب
َّ َ َ َ
 فأتبعه إِياه, فدَع بماء,ىلع ثوبه

A baby boy was brought to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon
him, and he urinated on the Prophet's
clothes. So, he asked for water and
sprinkled it over it (the wet spot).
**

584. Hadith:

: احلديث.584

َ
ْ
ْ
ْ َ ِّ ُ
-ريض اهلل عنها- ت ِحم َص ٍن األ َس ِديَّة
ِ عن أم قي ِس بِن
َ َّ
«أنها أتت بابن هلا صغري لم يأكل الطعام إىل رسول
ْ
 فبال, فأجلسه يف ِحج ِره-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َْ
َ  فداع بماء َف َن َض,ىلع ثوبه
.» ولم يغ ِسله,حه ىلع ثوبه
َّ
ْ ْ ُ َ َ
َّ أن
- انليب
« -ريض اهلل عنها- عن َاعئِشة أ ِّم ال ُمؤ ِم ِنني
ُ
َ ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم
 فداع, فبال ىلع ثوبه,ِت بصيب
َ
ََْ
 ولم, «فأتبَ َعه بوهل: ويف رواية.» فأتبَ َعه ِإيَّاه,بماء
َ
. »غسله
ِ ي

Umm Qays bint Mihsan al-Asadiyyah, may Allah be
pleased with her, reported: "I brought my baby boy, who
had not started eating (solid food), to the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him.
He took him and sat him on his lap. The baby urinated
on the Prophet's garment, so he asked for water and
sprinkled it over his garment, but did not wash it."
`A'ishah, Mother of the Believers, may Allah be pleased
with her, reported: "A baby boy was brought to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and he urinated on the Prophet's clothes. So, he asked
for water and sprinkled it over it (the wet spot)." In
another narration: "He sprinkled some of the water on
his urine, but did not wash it”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Companions, may Allah be pleased with them, صىل-  يأتون انليب-ريض اهلل عنهم- اكن الصحابة
used to go to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, with their children, so that they  بأطفاهلم؛ يلنالوا من بركته وبركة-اهلل عليه وسلم
could receive the Prophet's blessing and ask him to ، من لطافته-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن،داعئه هلم
supplicate for them. Out of kindness and noble morals,
وكرم أخالقه يستقبلهم بما جبله اهلل عليه من البرش
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, used to meet them cheerfully and with a smile.  بابن-ريض اهلل عنها-  فجاءت أم قيس،والسماحة
Umm Qays, may Allah be pleased with her, came with  ولم يصل إىل سن اتلغذي، يتغذى باللنب،هلا صغري
her son, who was still being breastfed and had not yet
reached the age of eating solid food. Out of being  فبال، فمن رمحته أجلسه يف حجره الكريم،بغري اللنب
merciful, the Prophet, may Allah's peace and blessings  فطلب،-صىل اهلل عليه وسلم- الصيب ىلع ثوب انليب
ً
be upon him, took the boy and sat him on his lap. The
 ولم يغسله،ماء فرش ماكن ابلول من ثوبه رشا
boy urinated on the Prophet's clothes, thereupon, he
ً
called for some water. He sprinkled some water on the  وهذا احلكم خاص بالرضيع اذلكر دون،غسال
spot of the urine, but he did not wash it. This ruling is
.األنىث
exclusive to the male suckling.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات:اتلصنيف
: الرواية اثلانية، الرواية األوىل متفق عليها:-ريض اهلل عنها-  حديث اعئشة. متفق عليه:-ريض اهلل عنها-  حديث أم قيس األسدية:راوي احلديث
.رواها مسلم
َ
ْ
ْ
َْ
َ
َّ
َ
-ريض اهلل عنها- ت ِحمص ٍن األس ِدي ِة
ِ  أم قي ِس بِن:اتلخريج
- ريض اهلل عنهما- اعئشة بنت أيب بكر الصديق
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• بابن هلا  :غري مسىم ،وقد مات صغريا.
ً
• لم يأكل الطعام  :لم يكن الطعام قوتا هل لصغره ،وإنما قوته اللنب
• ِحجره  :حضنه.
• ثوبه  :ثوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ًّ
• نضحه  :رشه رشا ماكن ابلول.
ُ
ِّ
• أ ِِت بصيب  :يجء إيله بطفل صغري ،وذلك من أجل أن حينكه.
• أتبعه إيَّاه َّ :
صبه ىلع بوهل

فوائد احلديث:
 .1انلدب إىل حسن املعارشة واتلواضع والرفق بالصغار.
 .2الغسل ال بد فيه من أمر زائد ىلع إيصال املاء.
 .3جناسة بول الغالم وإن لم يأكل الطعام لشهوة.
 .4كفاية الرش ،اذلي ال يبلغ درجة اجلريان ،تلطهري بول الغالم.
 .5بول الغالم الصغري اذلي لم يتغذ بالطعام لصغره يطهر بنضح املاء عليه بدون غسل
َّ
 .6عذرة الغالم اذلي َّ
يتقوت من لنب أمه ال بُد فيها من الغسل كسائر انلجاسات
َّ
 .7األوىل املبادرة بتطهري حمل انلجاسة؛ للمبادرة إىل اتلطهر من اخلبث؛ وئلال ينىس
 .8أخالق انليب صىل اهلل عليه وسلم الكريمة ،وتواضعه اجلم.
املصادر واملراجع:
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة 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)3529( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َّ
، دخل املسجد-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلِب
َّ
َّ
-  ثم جاء فسلم ىلع انلِب،فدخل رجل فصىل
ِّ
 فإنك، ارجع فصل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم
ِّ َ ُ
لم تصل

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, entered the mosque
and then a man came in and prayed. After
that, he came and greeted the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him,
who said to him: "Go back and pray, for you
have not prayed".
**

585. Hadith:

: احلديث.585

َّ
َ ُ
صىل اهلل-  «أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب ه َريْ َرة
َّ
 ثم، فدخل رجل فصىل، دخل املسجد-عليه وسلم
َّ
: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- جاء فسلم ىلع انليب
َّ
َّ
ِّ ُ
ِّ
 ثم، فرجع فصىل كما صىل، فإنك لم ت َصل،ارجع فصل
َّ
َّ
: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- جاء فسلم ىلع انليب
ِّ ُ
ِّ
 واذلي: فقال-ثالثا-  فإنك لم ت َصل،ارجع فصل
َ  إذا ُق ْم: فقال، َف َعلِّ ْمين،بعثك باحلق ال أُ ْحس ُن غريه
ت
ِ
ِ
َ َ
ْ ِّ ك
 ثم اركع، ثم اقرأ ما تيَس من القرآن،رب
إىل الصالة ف
َّ حىت َت ْط َم
 ثم، ثم ارفع حىت تعتدل قائما،نئ راكعا
ِ
َ
َّ اسجد حىت ت ْط َم
 ثم ارفع حىت تطمنئ,نئ ساجدا
ِ

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, entered the mosque, and then
a man came in and prayed. After that, he came and
greeted the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, who said to him: 'Go back and pray, for
you have not prayed.' The man went back and prayed
as he had prayed before. Thereafter, he came to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and greeted him. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, again said: 'Go back and pray,
for you have not prayed.' When he had done that three
times, the man said: 'By the One Who sent you with the
truth, I cannot do better than that. So teach me.' The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: 'When you go to pray, say Takbeer (Allahu Akbar),
then recite whatever you can of the Qur’an; then bow
until you are at ease in bowing; then rise until you are
standing up straight; then prostrate until you are at ease
in prostration; and then sit up until you are at ease in
sitting. Do that throughout your prayer"'.

.» وافعل ذلك يف صالتك لكها،جالسا

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, entered the mosque, and one of the Companions,
Khallaad ibn Raafi‘, entered after him. He offered
prayer in a brief and improper manner. Having finished
his prayer, the man came to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and greeted him.
Returning his greeting, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, said to him: "Go back and
pray, for you have not prayed." The man went back and
prayed in the same manner. Then he came to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
who again said to him: "Go back and pray, for you have
not prayed." He did the same three times, after which
the man swore by Allah, the Almighty, saying: "By the
One Who sent you with the truth, I cannot do anything
better than that, so teach me." Once this man yearned
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 فدخل، املسجد-صىل اهلل عليه وسلم- دخل انليب
َّ َ
 فصىل،) اسمه (خالد بن رافع،رجل من الصحابة
 فلما فرغ،صالة خفيفة غري تامة األفعال واألقوال

،-صىل اهلل عليه وسلم-  جاء إىل انليب،من صالته
ِّ َ
، ارجع ف َصل:فسلم عليه فرد عليه السالم ثم قال هل

 فرجع وعمل يف صالته اثلانية كما،فإنك لم تصل

صىل اهلل-  ثم جاء إىل انليب،عمل يف صالته األوىل
ِّ َ
 ارجع ف َصل فإنك لم تصل: فقال هل،-عليه وسلم

 واذلي بعثك باحلق: فأقسم الرجل بقوهل،ثالث مرات
ِّ َ
،فعلمين
 ما أحسن غري ما فعلت-وهو اهلل تعاىل وتهيأ، وتاقت نفسه إيله،فعندما اشتاق إىل العلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
لقبوهل وانتىف احتمال كونه ناسيا بعد طول الرتديد for knowledge and was prepared to receive it, and it
became apparent that he did not act out of
قال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما معناه :إذا forgetfulness, given the repeated instruction given to
قمت إىل الصالة فكرب تكبرية اإلحرام ،ثم اقرأ ما him, the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, gave him the answer, saying: "When you
تيَس من القرآن ،بعد قراءة سورة الفاحتة ثم اركع
stand up for prayer, say the Takbeer (Allahu Akbar) of
حىت تطمنئ راكعا ،ثم ارفع من الركوع حىت تعتدل Ihraam (ritual state of consecration) and recite
قائما ،وتطمنئ يف اعتدالك ثم اسجد حىت تطمنئ whatever you can of the Qur’an after reciting Surat-ul-
Faatihah. Then bow until you feel at ease in the posture
ساجدا ،ثم ارفع من السجود واجلس حىت تطمنئ of bowing, and lift your head from bowing until you
جالسا ،وافعل هذه األفعال واألقوال يف صالتك لكهاstand up straight and become at ease in your standing. ،
Then prostrate until you are at ease in the posture of
ماعدا تكبرية اإلحرام ،فإنها يف الركعة األوىل دون
prostration. Then lift your head from prostration and sit
غريها من الركعات .وكون املراد بما تيَس سورة until you are at ease in sitting." You should repeat that
الفاحتة ىلع األقل مأخوذ من روايات احلديث ومن throughout your prayer, except for the Takbeer of
Ihraam, which is to be said in the first Rak‘ah (unit of
األدلة األخرى.
prayer) only. The view that his statement "recite
whatever you can of the Qur’an" means the recitation
of Surat-ul-Faatihah at least is actually deduced from
different versions of this Hadith, as well as other pieces
of evidence.
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:

َّ
• فصىل  :صالة خفيفة ال يطمنئ فيها.
• ارجع ُ :عد إىل فعل الصالة مرة أخرى.
ُْ
ُ
• فإنك لم تصل  :لم تصل صالة جم ِزئة.
َّ
• كما صىل  :كصالته األوىل لم يطمنئ فيها.

• ثالثا  :ردده ثالث مرات ليشتد شوقه إىل العلم فيكون أرسخ يف قلبه.

• واذلي بعثك باحلق  :أرسلك به وهو اهلل -عز وجل ،-واحلق الصدق يف األخبار والعدل يف األحاكم ،والواو للقسم ،وأقسم أنه ال حيسن غريه،
يلؤكد أنه ليس يف وسعه أن يصيل أحسن مما صىل فيكون عذرا هل يف عدم الرجوع.
ُ
• قمت إىل الصالة  :وقفت تلصيل.
• ِّ
فكرب  :قل اهلل أكرب ويه تكبرية اإلحرام.
• اركع  :احن ظهرك.
• تطمنئ  :تستقر.
َْ
ارف ْع  :أي ظهرك.
•

• اسجد  :اهو إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• ذلك  :لك ما سبق عدا تكبرية اإلحرام.

فوائد احلديث:
 .1األعمال املذكورة يف هذا احلديث يه أراكن الصالة ،الِت ال تسقط سهوا وال جهال.ويه تكبرية اإلحرام يف املرة األوىل فقط ،ثم قراءة الفاحتة
يف لك ركعة ،ثم الركوع واالعتدال منه ،ثم السجود واالعتدال منه ،والطمأنينة يف لك هذه األفعال حىت يف الرفع من الركوع والسجود ،وبيق يشء
من األراكن ،اكلتشهد ،والصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والتسليم ،قال انلووي :إنها معلومة دلى السائل.
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 .2أن يفعل ذلك يف لك ركعة ،ماعدا تكبرية اإلحرام ،فيف األوىل دون غريها.

 .3وجوب الرتتيب بني هذه األعمال؛ ألنه ورد بلفظ "ثم" وألنه مقام تعليم جاهل باألحاكم.

 .4أن هذه األراكن للصالة ،ال تسقط ال سهوا وال جهال ،بديلل أمر املصيل باإلاعدة ،ولم يكتف انليب عليه الصالة والسالم بتعليمه.

 .5عدم صحة صالة املّسء ،فلوال ذلك لم يؤمر بإاعدتها.
ُْ
 .6أن اجلاهل جت ِزىء منه الصالة انلاقصة ،أما العالم فال.
 .7مرشوعية حسن اتلعليم واألمر باملعروف ،وأن يكون ذلك بطريق سهلة ،ال عنف فيها ،وأن األحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق يف
العلم ،يلكون أبلغ يف اتلعليم ،وأبىق يف اذلهن.

 .8استحباب أن يزيد املسؤول يف اجلواب إذا اقتضت املصلحة ذلك كأن تكون قرينة احلال تدل ىلع جهل السائل ببعض األحاكم الِت حيتاجها.

 .9أن االستفتاح ،واتلعوذ ،ورفع ايلدين ،وجعلهما ىلع الصدر ،وهيئات الركوع والسجود واجللوس وغري ذلك لكها مستحبة.
 .10أن املعلم يبدأ يف تعليمه باألهم فاألهم ،وتقديم الفروض ىلع املستحبات.

 .11فضيلة االعرتاف باتلقصري لقوهل" :ال أحسن غريه فعلمين".
 .12طلب املتعلم من العالم أن يعلمه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني،
طبعة مكتبة الصحابة االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن
يلع بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل  .1435-اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل
1381ه .صحيح ابلخاري ،أبو 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)3185( :
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َّ ُ َ
َ َ
أن َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قس َم ِيف
َّ َ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ً
ِلرج ِل سهما
ني ،ول
انلف ِل :ل ِلفر ِس سهم ِ

 .586احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, divided the
spoils, allotting two shares to the horse and
one share to the man.
**

586. Hadith:

َ
َ َّ
عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما« -أن َر ُسول
َ
َْ
َّ َ
انلف ِل :لِلف َر ِس
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ق َس َم ِيف
ْ
َس ْه َم ْنيَ ،ول ِ َّ
لر ُج ِل َسه ًما».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, divided the spoils,
allotting two shares to the horse and one share to the
man".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

خيرب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -قسم يف انلفل للفرس سهمني
ً
وللرجل سهما ،أي أن املجاهد اذلي يشارك يف احلرب

بقرسه يأخذ ثالثة أضعاف من يشارك بال فرس،
َ
ذلك بأن غنَاء وإخثان الفرس يف احلرب أكرث من
َ
غنَاء وإخثان الرجل وحده بدون فرس ،وقد أشار إىل

ذلك القرآن الكريم حيث يقول اهلل -عز وجل:-
َ ً
َْ ً َ
ً َََ َ
َ ُْ َ
ات ُصبْحا فأث ْرن بِ ِه نقعا ف َو َس ْط َن بِ ِه مجْعا)
(فالم ِغري ِ
[العاديات ،]5 -3 :يف هذا تنويه باخليل ،وإشارة إىل
غنائها يف احلرب ،وقد قال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم( :-اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة) رواه
بلفظه :ابلخاري (ح )2849ومسلم (ح.)1871

Brief Explanation:
**

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, tells that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, divided the spoils, allotting two
shares to the horse and one share to the soldier. That
is because a horse ensures more benefit and enables
one to launch severe attacks against the enemy better
than a man fighting without a horse. This was alluded
to in the Noble Qur'an, where Allah, Glorified and
Exalted, says: {And scouring to the raid at dawn. And
raise the dust in clouds the while, penetrating forthwith
as one into the midst} [Surat-ul-`Aadiyaat: 3-5] The
verses refer implicitly to horses and allude to their
usefulness in war. Indeed the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "There will be
good in the forelocks of horses until the Day of
Judgment." [Al-Bukhari with the same wording (2849),
])Muslim (1871

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ ُ َ َ
َ ْ َُ َ َ َ
نف ُال َّ َ َّ ُ
ول)[ ،األنفال.]1 :
ال ق ِل األ
ِ ِ
َلل والرس ِ
• انلفل  :املراد به :الغنيمة ،وقد جاء يف كتاب اهلل (يسألونك ع ِن األنف ِ

• للفرس سهمني  :أي جزءين من أجزاء الغنيمة ،غري سهم فارسه ،وهو صاحبه اذلي يركبه ،وذلك أن لكفة الفرس كثرية ونفعه يف احلرب أكرث؛
ذللك قسم هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سهمني ،ولصاحبه سهم واحد.
ً
• وللرجل سهما  :املراد بالرجل :املايش.

فوائد احلديث:
َّ َ
انلفل املراد به يف هذا احلديث :الغنيمة ،وقد يراد به ما يعطيه اإلمام بعض الغزاة زيادة ىلع سهمانهم.
.1
 .2أن جيعل للفارس من الغنيمة ثالثة أسهم :سهم هل ،وسهمان لفرسه ،وجيعل سهم واحد لغري الفارس ،وهو املايش.
 .3هذا اتلقسيم بعد إخراج ما يتعلق بالغنيمة من عطاء لغري ذوي األسهم ،وبعد إخراج اخلمس منها.
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املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق،
مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر،
دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.

الرقم املوحد)2978( :
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َّ
َّ
َّ
 دخل-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, entered
Makkah from Kadaa, from the upper
mountain pass which is in Al-Bat-haa, and
exited from the lower mountain pass.

، من اثلنية العليا اليت بابلطحاء،مكة من كداء
وخرج من اثلنية السفىل

**

587. Hadith:

: احلديث.587

َّ
ُ أن
رسول
« -ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َّ
َّ
َ َ َّ
َ َ
 ِمن، دخل مكة ِمن كد ٍاء-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ بابل
ِّ العليَا
ُ اثلَن َّية
َ
 وخرج من اثلَنِ َّيَة،ِطحاء
الِت
ِ
َ ُ
.»السفىل

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, entered Makkah
from Kadaa, from the upper mountain pass which is in
Al-Bat-haa, and exited from the lower mountain pass.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and  فبات، حجة الوداع-صىل اهلل عليه وسلم- حج انليب
blessings be upon him, performed the Farewell Hajj
and stayed overnight at a place named Dhu Tuwa on ،يللة دخوهل بـ"ذي طوى" ألربع خلون من ذي احلجة
the fourth night of Dhul Hijjah. In the morning, he ويف الصباح دخل مكة من اثلنية العليا؛ ألنه أسهل
entered Makkah from its upper mountain pass. It was
 فلما فرغ من مناسكه،دلخوهل؛ ألنه أَت من املدينة
easier for him to enter from there because he came
from Madinah. When he completed the rituals of Hajj,  ويه،خرج من مكة إىل املدينة من أسفل مكة
he exited Makkah and headed towards Madinah from  ولعل يف خمالفة،"الطريق الِت تأِت ىلع "جرول
the lower mountain pass. This road passes though
Jarwal. It is possible that he did this intentionally to صىل-  كما فعل،الطريقني تكثريا ملواضع العبادة
change his route, so that he may gain more reward for ، يف اذلهاب إىل عرفة واإلياب منها-اهلل عليه وسلم
having done more good acts on different paths. This is
 يف غري موضع الصالة،ولصالة العيد وانلفل
similar to what he, may Allah's peace and blessings be
upon him, did on his way to ‘Arafah and his return املكتوبة؛ لتشهد األرض ىلع عمله عليها يوم حتدث
therefrom, and for the Eid prayer, as well as praying the  أو لكون مدخله وخمرجه مناسبني ملن جاء،أخبارها
voluntary prayers in a place other than the one where
. واهلل أعلم. وذهب إيلها،من املدينة
he prayed his obligatory prayers. The purpose of this
alteration is for different spots of the earth to testify to
his good deeds on the Day when it will relate its news.
It is possible that he entered from one place and left
from another because both of them were just
convenient for whomever would come from Madinah or
leave for it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > سفره صىل اهلل عليه وسلم
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ َّ َ َ َ
. لكما دخل، اكن يدخل: ويف رواية، أو حجة الوداع، اعم الفتح: • دخل َمكة
َ
. واثلنية الطريق بني اجلبلني،) الِت يف أىلع مكة ويه (ريع احلجون: • ك َدا ٍء من اثلنية العليا

128

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ابل َ
• َ
طحاء  :املسيل الواسع املفروش بصغار احلىص ،واملراد :بطحاء مكة ،املعروفة باسم األبطح.
ُ
َّ َّ ُّ ْ َ
السفىل  :وتسىم ك َدي ،اثلنية يه الطريق بني اجلبلني ،واملراد بها :الطريق اذلي خرج من املحلة املسماة (حارة ابلاب) ،وتسىم اثلنية
• اثلنِي ِة
اآلن (ريع الرسام).

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية دخول مكة من أعالها ،واخلروج من أسفلها.
 .2احلكمة يف الترشيع اإلساليم.
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 .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل
عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

الرقم املوحد)3022( :
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ِّ
ى
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كف َن يف
َ
ََ َ
يض يمانِي ٍة ،ليس فيها ق ِميص َوال
أثواب ب ِ ٍ
َ َ
عِمامة

 .588احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, was shrouded
in some white Yemeni garments, with
neither a shirt nor a turban.
**

588. Hadith:

َّ
أن رسول اهلل -صىل `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -
َ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
اهلل عليه وسلمُ -ك ِّف َن يف أثواب بيض ي َمانيَ
س
لي
،
ة
ٍ
ِ
ِ ٍ
be upon him, was shrouded in some white Yemeni
فيها َقميص َوال ع َم َ
امة».
garments, with neither a shirt nor a turban".
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َ
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن ك َفن انليب -صىل `A'ishah, may Allah be pleased with her, informed us
**

about the shroud of the Prophet, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم -ولونه وعدده ،فقد أدرج يف ثالث blessings be upon him, its color, and its number. He
لفائف بيض مصنوعة يف ايلمن ،ولم يكفن يف was shrouded in three white shrouds made in Yemen.
He was not shrouded in a shirt nor a turban. The reason
قميص وال عمامة ،وزيادة األثواب؛ ألن سرتة امليت
for the increase in the number of shrouds is to cover the
أعظم من سرتة َّ
اليح وأوىل بالعناية.
deceased as it demands more care, and it is more
important than covering the living.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ ِّ
• كف َن  :ألبس الكفن اذلي يلف به امليت.

• أثواب  :مجع ثوب وهو ما يلبس من إزار ورداء أو غريهما ،والرداء أىلع اجلسم واإلزار أسفله.
• يَمانية  :نسجت يف ايلمن ،فنسبت إيله.
• قميص  :القميص ثوب ذو أكمام.

• عمامة  :ما يلبس ىلع الرأس دائرا عليه.

فوائد احلديث:

ُ ِّ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كفن يف ثالثة أثواب ليس معها قميص وال عمامة.

 .2استحباب ابلياض وانلظافة يف الكفن.
ً
 .3أن هذه احلال يه أكمل حال تلكفني امليت؛ ألن اهلل تعاىل هدى أصحاب نبيه إىل أكمل حال يريدها هل ،وكما عرفوا ذلك من سنته أيضا.

 .4جواز الزيادة يف الكفن ىلع اللفافة الواحدة ،وإن لم يأذن بذلك أصحاب احلق يف تركة امليت.
 .5كرامة بين آدم ىلع اهلل -تعاىل-.

 .6ال جيوز اإلرساف يف الكفن نواع وكمية وثمنا.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
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انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .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.

الرقم املوحد)5319( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
A solar eclipse occurred during the lifetime
of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, and he
sent someone to summon people for a
congregational prayer. They gathered and
he came forward and began the prayer by
making Takbeer. He bowed four times and
prostrated four times in two Rak`aat.

ْ َ َ َ
صىل- أن الشمس خسفت ىلع عهد رسول اهلل
ُ
 الصالة: فبعث مناديا ينادي-اهلل عليه وسلم
 فكرب وصىل أربع، وتقدم، فاجتمعوا،جامعة
 وأربع سجدات،ركعات يف ركعتني

**

589. Hadith:

: احلديث.589

ْ َ َ َ
`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported that ت
 «أن الشمس خسف-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

a solar eclipse occurred during the lifetime of the
 فبعث-صىل اهلل عليه وسلم- ىلع عهد رسول اهلل
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َّ َ
ُ
ََْ
be upon him, and he sent someone to summon people ، وتقدم، فاجتمعوا، الصالة جامعة:مناديا ينادي
َ
َّ
َ وأربع
َ
َ وصىل
for a congregational prayer. They gathered and he .»سج َدات
،أربع ركعات يف ركعتني
فك ََّرب
came forward and began the prayer by making
Takbeer. He bowed four times and prostrated four
times in two Rak`aat.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

An eclipse of the sun occurred during the lifetime of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, so he sent a caller through the streets and
markets to call people to pray and invoke Allah, Blessed
and Exalted, to forgive them, have mercy on them, and
maintain His apparent and hidden blessings upon
them. They gathered in his mosque, and he stepped
forward to his place where he leads them in prayer. He
led them in a prayer that was different from that they
were accustomed to due to the occurrence of an
extraordinary universal sign. There was no Iqaamah,
i.e. immediate call for the prayer. He began the prayer
by saying Takbeer and performed two Rak`aat each
containing two bows and two prostrations.

صىل اهلل عليه- خسفت الشمس ىلع عهد رسول اهلل
ً
 فبعث ُمناديا يف الشوارع واألسواق ينادى-وسلم
تبارك- انلاس (الصالة جامعة) يلصلوا ويدعو اهلل

 أن يغفر هلم ويرمحهم وأن يديم عليهم نعمه-وتعاىل
صىل اهلل-  واجتمعوا يف مسجده.الظاهرة وابلاطنة

 فصىل، وتقدم إىل ماكنه حيث يصيل بهم-عليه وسلم
بهم صالة ال نظري هلا فيما اعتاده انلاس من صالتهم؛
 فكرب، فيه بال إقامة،آلية كونية خرجت عن العادة

 وركعتني يف سجدتني،وصىل ركعتني يف سجدتني

.يعين يف لك ركعة ركواعن وسجودان

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

َ َ
. ذهب ضوؤها لكيا أو جزئيا: • خ َسفت

. أي زمنه: -صىل اهلل عليه وسلم- • عهد انليب

. أرسل: • فبعث
ً
َ
. أحرضوا للصالة يف حال كونها جامعة: • الصالة جامعة
. أي يصيل يف لك ركعة ركوعني: • أربع ركعات يف ركعتني
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• سجدات  :مجع سجدة :بمعىن أن يزنل إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني -يف الصالة-.
• ركعات  :مجع ركعة واملقصود به هنا الركوع بأن حيين املصيل ظهره يف الصالة.

فوائد احلديث:
 .1وجود خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2استحباب الصالة عند اخلسوف ،ونقل انلووي اإلمجاع ىلع أنها سنة.
 .3مرشوعية االجتماع هلا ألجل اتلرضع وادلاعء ،واملبادرة باتلوبة واالستغفار ألن سبب ذلك اذلنوب.
 .4أنه ليس هلا أذان ،وإنما ينادى هلا بـ"الصالة جامعة"؛ ألن الكسوف واخلسوف يأتيان مفاجأة فرشع انلداء هلما خبالف العيد واالستسقاء
يأتيان ىلع موعد فلم يناد هلما.

 .5أن صالة الكسوف ركعتان يف لك ركعة ركواعن وسجودان.

 .6رسعة امتثال الصحابة وتركهم ألعماهلم ألجل صالة الكسوف داللة ىلع فضلهم.

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  .1426اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل  .1381صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5214( :

133

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ُ  َن ََه عن-صىل اهلل عليه وسلم- انلِب
َّ
ِ حل
وم
أن
َ
ْ
َّ ْ
ُُ
 وأذن يف حلوم اْليل،ِاحلم ِر األهلِية

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade eating the
flesh of domestic donkeys and permitted
eating horseflesh.
**

590. Hadith:

: احلديث.590

 (أن انليب:-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
َْ
، نىه عن حلوم احل ُ ُم ِر األه ِل َّي ِة-صىل اهلل عليه وسلمَ َ
 (أكلنا زمن: وملسلم وحده قال.)وأ ِذن يف حلوم اخليل
ْ َ َُُ
صىل اهلل عليه-  ونىه انليب،الوح ِش
خيرب اخليل ومحر
َْ
ِّ  عن احلمار األه-وسلم
 عن عبد اهلل بن أيب أوىف.)يل
ِ
، (أصابتنا جماعة يلايل خيرب: قال-ريض اهلل عنهَْ
 وقعنا يف احلُ ُم ِر األه ِل َّي ِة:فلما اكن يوم خيرب
ََ
ُ
َ َْ َ َْ
ُ الق ُد
 نادى ُمنَا ِدي:ور
ت بها
ِ  فلما غل،فانتحرناها
ُ ُ ْ َ
َ الق ُد
،ور
 أن أك ِفئوا-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 عن أيب.) وال تأكلوا من حلوم احل ُ ُم ِر شيئا:وربما قال
َ : قال-ريض اهلل عنه- ثعلبة
صىل- (ح َّر َم رسول اهلل
َْ
.) حلوم احل ُ ُمر األه ِل َّي ِة-اهلل عليه وسلم

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade eating the flesh of
domestic donkeys, and permitted eating horseflesh."
Muslim's narration reads: "We ate horse meat and wild
donkeys during the time of Khaybar, but the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, forbade
us from eating the flesh of domestic donkeys."
`Abdullah ibn Abu Awfa, may Allah be pleased with him,
reported: '"We were afflicted with severe hunger during
the nights of Khaybar. On the day of the battle of
Khaybar, we came across some domestic donkeys and
we slaughtered them. While being cooked in the pots,
the announcer of Allah's Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him, called that the pots should
be turned over - and perhaps he said: and eat nothing
of the donkeys flesh." Abu Tha`labah, may Allah be
pleased with him, reported: "The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him,
prohibited (eating) the meat of domestic donkeys”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of
them, reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, prohibited eating the meat of
domestic donkeys, and permitted eating the meat of
horses and wild donkeys. Moreover, `Abdullah ibn Abu
Awfa, may Allah be pleased with both of them, reported
that they were afflicted with severe hunger during the
Battle of Khaybar. So, after conquering Khaybar, they
slaughtered some of its domestic donkeys and cooked
them. After they had cooked the meat, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, ordered
them to turn over the pots and not to eat from that meat.

ُ ُخي
ُ جابر
ُ
-  أن انليب-ريض اهلل عنهما- بن عبداهلل
رب
َ
ْ
، نىه عن حلُومِ احل ُ ُم ِر األه ِلي ِة-صىل اهلل عليه وسلم
ْ
ُ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ اخل
ُ حل
يل
يف
ن
 وأنه أباح وأ ِذ، نىه عن أك ِلها:أي
ِوم
ِ
ْ
ُ
ْ َ
َ واحل
ريض-  وخيرب عبداهلل بن أيب أوىف،الوح ِيش
ار
م
ِ
ِ
ْ َ بأنَّهم َح َصل-اهلل عنهما
َ َت هلم َجم
َاع ٌة يف َيلَايل َم ْوقعة
ِ ِ
ُ َ َ
َ حت ْان َت
َ  وملا فُت،َخيْ َرب
ُ ُ ح ُروا م ْن
 وأخذوا ِم ْن،مح ِرها
ِ
ِ
َ ُ َ َ
َ
ُ َ
ُ
َ
ُ
َ
صىل اهلل-  وملا طبخوه أمرهم انليب،وطبَخوه
حل ْ ِمها
َ
ْ
َ ،بكفئ ِالقدور أي قلبها
وع َدمِ األكل
-عليه وسلم
ِ
.من ذلك اللحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور:اتلصنيف
ريض اهلل-  حديث ابن أيب أوىف. رواها مسلم-ريض اهلل عنه-  الرواية اثلانية حلديث جابر. متفق عليه-ريض اهلل عنه-  حديث جابر:راوي احلديث
. متفق عليه-ريض اهلل عنه-  حديث أيب ثعلبة. متفق عليه-عنهما

-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:اتلخريج
ُ َعبْ ُد اهلل
- ريض اهلل عنهما- بن أيب أوىف
ِ
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َ ََْ
َ
ُ َْ
اهلل عنه -
أبو ثعلبَة اخلُش ِين -ريض

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ْ ٌ
ُ
ْ
• احل ُ ُمر األهلية  :ن ِسبَت إِىل األه ِل؛ ِلك ْونِها ُم ْستَأن ِ َسة مع انلاس.
َ
َ
َ
َْ ً
َّ َّ َ َّ
ْ َ
ْ َ
ْ
ُُ َ ْ
َ ٌْ
َ ْ َ َُ َ ً ُ َْ َ ً َ
َ
ُ َّ َ
ار األه ِيل ،إال أنه أقل ِمنه ِخلقة ويسىم اآلن
• محر
الوحش  :س ِميت َوحشا؛ ِلكونِها مت َو ِحشة مبت ِعدة ع ِن انلََّاسِ ،
ويه صيد ،و ِفي ِه ِمن ِصف ِ
ات احلِم ِ
[الوضييح].
َ ْ
ُ
الق ُدور  :اقْلبُوا الْ ُق ُد َ
ور.
• أك ِفئُوا
ِ

فوائد احلديث:
 .1انليه عن حلوم احلمر األهلية ،وحتريم أكلها.
 .2حل حلوم اخليل؛ ألنها مستطابة طيبة.
ُّ
ِ .3حل احلمر الوحشية؛ ألنها من الصيد الطيب ،وهن الوضيحيات.
 .4أن العلة يف حتريمها كونها رجسا جنسة مستخبثة ،وقد جاء يف احلديث "فإنها رجس" ،فيكون بوهلا وروثها ودمها جنسا.
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
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)3003( :
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ْ
اش َ َ
َتى منه
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ََ َ َ َ ْ َ
أرجح
ب ِعريا ،فوزن هل ف

 .591احلديث:

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, bought a camel
)from him, and he weighed out (the price
and paid him more than his due.
**

591. Hadith:

عن جابر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ْ
أر َ
رتى منه بَعريا ،فَ َو َز َن هل فَ ْ
اش َ َ
ح.
ج
وسلم-
ِ
bought a camel from him, and he weighed out (the
price) and paid him more than his due.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث هل قصة ،ويه هنا خمترصة" ،أن انليب -
ْ
اش َ َ
رتى منه بَ ِعريا" أي :أن انليب
صىل اهلل عليه وسلم-
صىل اهلل عليه وسلم -اشرتى من جابر -ريض اهللَ َ
عنه -بعريا" .ف َو َزن هل" أي أن انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلمَ -و َزن هل ثمن ابلعري ،وهذا من باب اتلجوز ،وإال
فإن حقيقة َّ
الوزان يف هذا احلديث :بالل -ريض اهلل
عنه -بأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كما هو يف
أصل احلديث" :فأمر بالال أن يَ ِزن يل أوقية ،فوزن يل
بالل ،فأرجح يف املزيان" أي زاد يف َ
الو ْزن أكرث مما
َ
يستحقه جابر -ريض اهلل عنه -من ثمن ابلعري ،واكنوا
فيما سبق يتعاملون بانلقود وزنا ال عددا وإن اكنوا

يتعاملون أيضا بها عددا لكن الكثري وزنا.

Brief Explanation:
**

There is a story behind this Hadith, and it is mentioned
here in brief. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, bought a camel from Jaabir,
may Allah be pleased with him. "And he weighed out
for him," meaning: the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, weighed the price of the camel.
This is said figuratively, since the one who did the
weighing in the Hadith was Bilaal, may Allah be pleased
with him, upon orders from the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, as stated in the
original Hadith: "So he ordered Bilaal to weigh for me
an Uqiyyah (unit of weight) and he weighed it for me,
giving me more than its price." That means he paid
Jaabir, may Allah be pleased with him, more than his
due. They used to deal with money by weight not by
units, although sometimes they used it by units, but
mostly by weight.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > أثاثه ومتاعه وسالحه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ْ
أر َجح  :أعطاه أكرث من حقه.

فوائد احلديث:

ُّ ْ
والرجحان يف الوزن.
 .1جواز الزيادة ىلع اثلمن عند األداء
ُّ ْ
الرجحان يف الوزن.
 .2جواز
 .3فضل الزيادة غري املرشوطة عند الوفاء بادلين.

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 .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
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رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4231( :
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َ َّ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع
ى
انلَّ َج ِ ِّ
اِش ،فكنت يف الصف اثلاين ،أو اثلالث

 .592احلديث:

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, offered the funeral
prayer in absentia for the Negus, and I was
in either the second or the third row.
**

592. Hadith:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما« -أن انليب Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him, -
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
انل َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ص َّىل ىلع َّ
ج ِ ِّ
ايش ،فكنت يف
blessings be upon him, offered the funeral prayer in
َّ
الصف اثلاين ،أو اثلالث».
absentia for the Negus, and I was in either the second
or the third row”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him, -
informs in this Hadith that the Prophet, may Allah's
صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع انلجايش صالة peace and blessings be upon him, offered the funeral
الغائب ،وأنه اكن ممن صىل إال أنه ال يذكر هل اكن يف prayer in absentia for the Negus, and he was amongst
those who joined this prayer; however, he does not
الصف اثلاين أو اثلالث؟ هذا إذا اكن الشك منه ،ولم
remember whether he was in the second or the third
يكن من الراوي.
row, in case he is the one in doubt, and not a subnarrator.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• انلجايش  :هو علم جنس للك من ملك احلبشة ،واملراد هنا "أصحمة" توىف يف رجب ،سنة تسع- ،ريض اهلل عنه-.
• أو اثلالث  :الشك من الراوي.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الصالة ىلع امليت،؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني.
 .2مرشوعية الصالة ىلع الغائب ،واحلديث ليس ىلع إطالقه ،بل خيص بمن لم يصل عليه.
 .3فضيلة كرثة املصلني ،وكونهم ثالثة صفوف.
 .4فضيلة انلجايش -ريض اهلل عنه-.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .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)4851( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
َّ
blessings be upon him, led them in the
 صىل بهم الظهر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلِب
Zhuhr prayer and continued after the first
ْ َْ
ََْ ُ
 ولم جيلِس فقام،ني
two Rak`ahs without sitting for Tashahhud,
ِ فقام يف الركعتني األويل
and people stood with him. When he
 حىت إذا قىض الصالة وانتظر انلاس،انلاس معه
finished the prayer and people were
َ
waiting for his making Tasleem, he said
تسليمه ك َّرب وهو جالس فسجد سجدتني قبل
Takbeer while sitting and prostrated twice
َ َّأن ي ُ َسلِّ َم ُث َّم َسل
م
before Tasleem, then he concluded his
prayer with Tasleem.
**

593. Hadith:

: احلديث.593

َ ُ
`Abdullah ibn Buhaynah, may Allah be pleased with  واكن من-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن حبَيْنَة
him, who was one of the Companions of the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, led them in the Zhuhr prayer
and continued after the first two Rak`ahs without sitting
for Tashahhud, and people stood with him. When he
finished the prayer and people were waiting for his
making Tasleem, he said Takbeer while sitting and
prostrated twice before Tasleem, then he concluded his
prayer with Tasleem”.

-  «أن انليب-صىل اهلل عليه وسلم- أصحاب انليب
َّ
 صىل بهم الظهر فقام يف-صىل اهلل عليه وسلم
َْ
ََْ ُ
 حىت، فقام انلاس معه، ولم جي ِل ْس،ني
ِ الركعتني األويل
َ َّ  َك:إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمه
رب وهو
َّ ُ ِّ
.»جالس فسجد سجدتني قبل أن ي ُ َسل َم ث َّم َسل َم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, led his Companions in the Zhuhr prayer. After
completing the first two Rak`ahs, he stood without
sitting for the first Tashahhud. The people behind him
followed suit. When he performed the last two Rak`ahs
and people were expecting him to make Tasleem, he
said ''Allahu Akbar'' while sitting and performed two
prostrations, which are the two prostrations of
forgetfulness, and then he made Tasleem. Those extra
prostrations made up for the missed Tashahhud.

 بأصحابه صالة-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب
ْ َ ُ
 ولم، فلما صىل الركعتني األويلَني قام بعدهما،الظهر

. فتابعه املأمومون ىلع ذلك،جيلس للتشهد األول
ُ
 وجلس للتشهد،حىت إذا صىل الركعتني األخريني
َّ ، وانتظر انلاس تسليمه، وفرغ منه،األخري
كرب وهو
 فسجد بهم سجدتني قبل أن يسلم مثل،يف جلوسه
ْ ُ
، ثم سلم، ويه سجدِت السهو،ب الصالة
ِ سجود صل
ً
.واكن ذلك السجود جربا للتشهد املرتوك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
َََُْ
-ريض اهلل عنهم-  عبد اهلل بن مالك بن حبينة:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ ُ
، واملراد بهذه اجلملة اثلناء عليه بكونه من الصحابة،-ريض اهلل عنه-  أي عبد اهلل بن حبَيْنَة: -صىل اهلل عليه وسلم- • واكن من أصحاب انليب
. مؤمنًا به ومات ىلع ذلك-صىل اهلل عليه وسلم-  من اجتمع بانليب:والصحايب
َّ
. صىل بهم صالة الظهر: • صىل بهم الظهر
ُ
ََْ
. أي قام منهما إىل اثلاثلة: ني
ِ • فقام يف الركعتني األويل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ْ
• ولم َجي ِل ْس  :أي للتشهد.

• قىض الصالة  :فرغ منها ما عدا التسليم.

• سجد  :هوى إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:

َّ ْ
السهو ملن سها يف الصالة وترك التشهد األول.
 .1وجوب سجود
ً
يكف أن يسجد عنه سجود السهو ،وليس بسنة فلو اكن سنة لم يسجد للسهو ،وهو واجب.
 .2أن التشهد األول ،ليس بركن ،ولو اكن ركنا ،لم
ِ
ً
 .3أن تعدد السهو يكيف هل سجدتان ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ترك -هنا -اجللوس والتشهد معا.
 .4أهمية متابعة اإلمام ،حيث أقرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع متابعته وتركهم اجللوس مع علمهم بذلك.
 .5أن اإلمام إذا سها فاملأمومون تابعون هل ويسجدون معه.

 .6أن السجود يف مثل هذه احلال ،يكون قبل السالم.
ْ
 .7أن السالم يكون بعد َسج َدِت السهو ،فال يفصل بينهما بتشهد أو داعء.

ٌ
حكم
 .8وقوع السهو يف الصالة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم؛ ألنه من النسيان ،والنسيان من طبيعة البرش ،وحلكمة أخرى ،ويه أن يرشع
يف مثل هذا ألمته.
 .9أنه يكرب لسجود السهو كما يكرب لغريهما من السجود.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426،ـه تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

الرقم املوحد)3089( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, led them in prayer
and forgot (something), so he offered two
prostrations and then made Tashahhud
and Tasleem

أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل بهم فسها،
فسجد سجدتني ،ثم تشهد ،ثم سلم

 .594احلديث:

**

594. Hadith:

عن عمران بن حصني أن انليب -صىل اهلل عليه ‘Imraan ibn Husayn, may Allah be pleased with him,
َ
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
َّ
وسلم « :-صىل بِ ِهم ف َس َها  ،فسجد سجدتني ،ثم تشهد،
blessings be upon him, led them in prayer and forgot
ََّ
ثم سلم».
(something), so he offered two prostrations and then
made Tashahhud and Tasleem.

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث الرشيف من فعل انليب -صىل اهلل عليه This noble Hadith indicates, based on the Prophet’s
action, that whoever acts forgetfully in prayer should
وسلم -أن ىلع من سها يف الصالة أن يسجد سجدتني offer two extra prostrations and then make Tashahhud
للسهو ثم يتشهد ويسلم ،والسهو اذلي يكون and Tasleem, ending the prayer. The forgetfulness for
which prostration should be offered after Tasleem is in
سجوده بعد السالم :1 :السالم عن نقص  :2أن يشك
the following two cases: 1. One makes Tasleem while
يف الصالة فيبين ىلع اغلب ظنه .وإثبات التشهد يف he has omitted something from the prayer. 2. One is
هذا احلديث شاذ؛ فإنه ال تشهد بعد سجدِت السهو doubtful about something, so he builds upon what he
deems more probable. The inclusion of Tashahhud in
ىلع الراجح.
this Hadith is odd because according to the more
correct opinion, Tashahhud should not be made after
the prostration of forgetfulness.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
• فسها  :يقال :سها عن اليشء يسهو ً
سهوا :غفل عنه ،قال يف "املصباح"َّ :
وفرقوا بني السايه وانلايس؛ بأن انلايس إذا ذكرته تذكر ،والسايه
خبالفه.

فوائد احلديث:

َّ
 .1احلديث رصيح بأنه أَت بالتشهد بعد سجدِت السهو ،وهو مذهب طائفة من أهل العلم ،والقول الراجح :أنه إذا سجد بعد السالم سلم بعد
سجوده بدون تشهد.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم –
بريوت ،اثلانية  .1985 – 1405-توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،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.

الرقم املوحد)11230( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ َ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ط َرق عليا
ً
ُ َ ِّ َ
ان
وفاطمة يلال ،فقال :أال تصلي ِ

 .595احلديث:

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, once visited `Ali and
Faatimah at night and said: "Would you
?"two not pray
**

595. Hadith:

عن يلع -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه `Ali, may Allah be pleased with him, reported that the
ً
َ ََ
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
يلال ،فقال« :أال تُ َصلِّيَ
».
؟
ان
وفاطمة
ه
وسلم -طرق
ِ
once visited him and Faatimah at night and said:
?"“Would you two not pray

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديثُ :خيرب يلع بن أيب طالب -ريض اهلل 'Ali ibn Abu Taalib, may Allah be pleased with him,
reports that the Prophet, may Allah's peace and
عنهً :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أتاه وفاطمة blessings be upon him, once came to him and Fatimah
َْ
يلال فوجدهما نَ َ
ائمني ،فأيقظهما ،وقال هلما" :أال at night and found them asleep. So he woke them up
and said: "Would you two not pray?" The Prophet, may
تُ َصلِّيَ
ان؟" .فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حثهما ىلع
ِ
Allah's peace and blessings be upon him, urged them
صالة الليل ،واختار هلما تلك الفضيلة ىلع الراحة to perform the night prayer. He preferred for them this
ْ
والسكون؛ ِل ِعلمه بفضلها ولوال ذلك ما اكن يزعج virtuous deed to rest and relaxation due to his
knowledge of its great virtue. Otherwise, he would not
ً
سكنا.
ابنته وابن عمه يف وقت جعله اهلل خللقه
have disturbed his daughter and his cousin at a time
that Allah has made a resting time for His creatures.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تصليان  :صالة الليل.
ً
• طرقه  :أتاه يلال.

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية إيقاظ انلائمني من األهل والقرابة؛ ملا فيه من َم ِزيد فضل.
 .2فضل صالة الليل والرتغيب فيها.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح 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.

الرقم املوحد)3577( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, recited Surat-ulKaafiroon and Surat-ul-Ikhlaas in the two
Rak‘ahs (units of prayer) of the Fajr (one
Surah per Rak‘ah).

أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ يف ركعيت
الفجر﴿ :قل يا أيها الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل
أحد﴾.

 .596احلديث:

**

596. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah’s peace and
عليه وسلم -قرأ يف ركعِت الفجر﴿ :قل يا أيها
blessings be upon him, recited Surat-ul-Kaafiroon and
الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل أحد﴾.
Surat-ul-Ikhlaas in the two Rak‘ahs (units of prayer) of
the Fajr (one Surah per Rak‘ah)".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف This Hadith sheds light on the Prophet’s, may Allaah's
peace and blessings be upon him, guidance regarding
القراءة يف راتبة الفجر ،ويه قراءة سورة الاكفرون يف the Qur’an’s recitation in the regular Sunnah of the Fajr
الركعة األوىل ،وسورة اإلخالص يف الركعة اثلانية prayer. He used to recite Surat-ul-Kaafiroon in the first .
Rak`ah and Surat-ul-Ikhlaas in the second. His words
فيف قوهل -ريض اهلل عنه( :-قرأ يف ركعِت الفجر) أي
"he recited in the two Rak‘ahs of the Fajr" refer to the
يف سنة الفجر ويه املشهورة بهذا االسم .قوهل{" :قل Sunnah of the Fajr prayer, which is well known by this
يا أيها الاكفرون} و {قل هو اهلل أحد}" أي لك سورة name. In mentioning Surat-ul-Kaafiroon and Surat-ul-
Ikhlaas, he meant that they were recited after Surat-ulبعد الفاحتة؛ إال أن الراوي ترك ذكرها -أي الفاحتةFaatihah; however, the narrator did not mention Surat- -
لظهورها ،وهذا شائع كثري يف األحاديث املرفوعة ul-Faatihah because its recitation is known. This
approach is common in many of the reports on the
القويلة والفعلية ذكر فيها السور دون الفاحتة؛
Prophet’s statements and actions where other Surahs
لظهورها وشهرتها ،وهذا يدل ىلع تأكد وجوب are mentioned, but not the well-known Surat-ul-
Faatihah, which affirms the obligation to recite it in
الفاحتة.
prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

فوائد احلديث:

ُ ْ َ ُّ ْ َ
َ
ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ٌ
حد) يف الركعة اثلانية.
 .1استحباب قراءة هاتني السورتني بعد الفاحتة (قل يَاأي َها الاكفِ ُرون) يف الركعة األوىل ،و (قل هو اَلل أ
 .2اكن عليه الصالة والسالم يصيل سنة الفجر بسوريت "اإلخالص" ،و"الاكفرون" ألنهما جامعتان ألصول اتلوحيد ،وفيهما براءة من الرشك.

 .3ملا اكن هلاتني السورتني العظيمتني من األهمية ،وما مجعتاه من العلم والعمل ،وتوحيد املعرفة واإلرادة -اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ بهما
َّ
ً
ً
توحيدا.
توحيدا ،وخاتمة الليل
يف ركعِت الفجر ،ويف الوتر ،اللتني هما فاحتة العمل وخاتمته؛ يلكون مبتدأ انلهار

املصادر واملراجع:

َّ
املكرمة 1423 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)11256( :
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َ َ َُ ُ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم من
َّ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
اللي ِل حىت تتفط َر قدماه

 .597احلديث:

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to stand in
prayer at night until the skin of his feet
would crack.
**

597. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -واملغرية بن شعبة -ريض

`A'ishah, may Allah be pleased with her, and AlMugheerah ibn Shu`bah, may Allah be pleased with
him, reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to stand in prayer at night
until the skin of his feet would crack. I (`A'ishah) asked
him: 'O Messenger of Allah, why are you doing this
while your past and future sins have been forgiven for
you?' He said: 'Should I not like to be a grateful slave
?' ")(of Allah

اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم
َ َ
َ ْ َ
ََ
من الليل حىت تتَف َّط َر قد َم ُاه فقلت هل :لم تصن ُع هذا
يا رسول اهلل ،وقد غفر ُ
اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما
َََ
َ ُ
َ
ك ً
ورا».
تأخر؟ قال« :أفال أحب أن أكون عبدا ش
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقوم باتلهجد من
الليل حىت تتشقق قدماه ،فقالت هل اعئشة -ريض اهلل

عنها- ،-ظنا منها أنه إنما يعبد اهلل خوفا من اذلنب
وطلبا للمغفرة والرمحة ،وهو قد حتقق هل غفران اهلل
تعاىل فال حيتاج ذللك :-ل ِ َم تصنع هذا يا رسول اهلل
وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فقال

هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أفال أكون عبدا
شكورا ،فهذه العبادة سببها الشكر ىلع املغفرة.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, used to stand and pray at night until the skin on his
feet would crack. `Aishah, may Allah be pleased with
her, said to him - thinking that he was worshiping Allah
out of fear of sins and seeking forgiveness and mercy
from Allah, while Allah has already forgiven his sins and
he is in no need of that - "Why are you doing this, O
Messenger of Allah, while Allah has forgiven your past
and future sins?" He replied: "Should I not be a thankful
slave." So this worship was an expression of his
gratitude towards Allah for His forgiveness.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-متفق عليه .حديث املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.

اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يقوم  :أي :باتلهجد.
• َّ
تتفطر  :تتشقق.

• شكورا  :الشكر :االعرتاف بانلعمة وفعل ما جيب من الطااعت وترك املعصية ،وشكورا :كثري الشكر.

فوائد احلديث:
 .1كرثة اجتهاد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف عبادة اهلل -تعاىل-.
َ ُ
 .2من أنعم اهلل عليه بنعمة وخ َّصه بفضيلة جيب عليه شكرها.
 .3جيب أن تكون انلعمة سببا لزيادة الشكر.
 .4أن من شكر اهلل -تعاىل -قيام الليل.
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املصادر واملراجع:
-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه - .صحيح ابلخاري ،نرش:
دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4830( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"When the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, came out of the
privy, he would say: 'Ghufraanaka (O Allah!
Grant me Your forgiveness)"'.

 اكن إذا خرج-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلِب
 غفرانك:من الغائط قال

: احلديث.598

**

598. Hadith:

-صىل اهلل عليه وسلم-  اكن انليب: عن اعئشة قالت
َ َ ُْ
 وعن ابن مسعود." "غف َرانك:إذا خرج من الغائط قال

'A'ishah reported that when the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, exited the privy, he
would say: "Ghufraanaka (O Allah! Grant me Your
forgiveness)." Ibn Mas'ood reported that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, went to
the toilet one day and ordered me to bring him three
stones. I found two stones and searched for the third
but could not find it. So I took a dried piece of dung and
brought it to him. He took the two stones and threw
away the dung and said, "This is a filth".

 الغائط فأمرِن-صىل اهلل عليه وسلم-  «أَت انليب:قال
 واتلمست، فوجدت حجرين،أن آتيه بثالثة أحجار
ًَ
 فأخذ، فأخذت َر ْوثة فأتيته بها،اثلالث فلم أجده
ْ
.» «هذا ِرك ٌس: وقال.»احلجرين وألىق الروثة
**

Hadith Grade:

حديث اعئشة صحيح وحديث
.ابن مسعود صحيح

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In the Hadith reported by `A'ishah, may Allah be صىل-  اكن انليب-ريض اهلل عنها- يف حديث اعئشة
pleased with her, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to say: "Ghufraanak (O  "غفرانك" عند اخلروج من: يقول-اهلل عليه وسلم
Allah. I ask Your forgiveness," upon exiting from the  يعين يطلب من اهلل املغفرة؛،ماكن قضاء احلاجة
place where he was answering the call of nature.
ولعل احلكمة واهلل أعلم أنه ملا ختفف من األذى
Perhaps the wisdom behind this - Allah knows best - is
that it sounds appropriate to ask Allah to relieve him احلّس ناسب أن يطلب اتلخفيف من األذى
spiritually after he relieved himself physically. The  أن-ريض اهلل عنه-  ويف حديث ابن مسعود.املعنوي
Hadith reported by Ibn Mas'ood, may Allah be pleased
with him, states that when the Prophet, may Allah's  أَت الغائط فأمره أن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
peace and blessings be upon him, went to answer the ،يأتيه بثالثة أحجار فوجد حجرين ولم جيد ثاثلا
call of nature, he ordered Ibn Mas'ood to bring him
ًّ
ريض-  وجاء بها ظنا منه أنها جتزئ،فأخذ رجيع ادلابة
three stones, but he found two stones only. So he took
a dried animal dung and brought it to the Prophet, -صىل اهلل عليه وسلم-  فأخذ انليب-اهلل عنه
thinking that it is permissible to use it for cleaning. The ، وبني السبب، وألىق الروثة،احلجرين وتنظف بهما
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
took the two stones and cleansed himself with them,  وهذا،وهو أنها جنسة ال يصح تنظيف حمل اخلارج بها
and threw the dung. Then he clarified the reason as to يف لك روث؛ ألنَّها إن اكنت من غري مأكول اللحم كما
why he threw it; that it is impure and is not correct to
ٌ ْ
cleanse oneself with it. This ruling applies to every type  وإن اكنت من مأكول،يف احلديث فيه ِرجس جنس
of dung. Because if it is coming from an animal whose
.اللحم فيه زاد بهائم اجلن
meat is not edible, as mentioned in the Hadith, then it
is filthy and impure; if it is coming from an animal whose
meat is edible, then it serves as food for animals of the
jinn.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة:اتلصنيف
. رواه ابلخاري: وحديث ابن مسعود. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد: حديث اعئشة:راوي احلديث
**
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اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
احلدث اخلارج من اإلنسان ً
• الغائط  :قال القرطيب :أصل الغائط :ما اْنفض من األرضُ ،ث َّم ُس ِّ َ
اغئطا للمقاربة.
يم
• غفرانك  :أي :أسألك غفرانك.

• أَت الغائط  :أي :ذهب إىل األرض املطمئنة؛ لقضاء احلاجة.
• فأتيته بروثة  :يه فضلة ابلهائم.
• إنها ركس  :يه رجس.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قول" :غفرانك" بعد قضاء حاجته وخروجه من املاكن اذلي قىض فيه حاجته.
 .2أن االستنجاء ال يكون بأقل من ثالثة أحجار.
َّ
ْ
ٌ
 .3أنَّه ُ
حير ُم االستنجاء بالروثة؛ ألنها إن اكنت من غري مأكول اللحم كما يف احلديث فيه ِرجس جنس ،وإن اكنت من مأكول اللحم فيه زاد بهائم
اجلن.

املصادر واملراجع:
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار الفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة 1424ه .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.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد
القزويين ،دار الفكر ،بريوت .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, did not ever leave
praying four Rak`ahs before Zhuhr and two
Rak`ahs before Fajr

أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يدع
ً
أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة

 .599احلديث:

**

599. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه `Aishah, may Allah be pleased with her, reported that
َ
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
قبل
وركعتني
الظهر
بل
وسلم -اكن ال يَدع أربعا ق
him, did not ever leave praying four Rak`ahs before
َ َ
الغداة.
Zhuhr and two Rak`ahs before Fajr.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُداوم وحيافظ
ىلع صالة أربع ركعات قبل صالة الظهر ،وهذا ال

ينايف حديث ابن عمر -ريض اهلل عنه -وفيه" :ركعتني
ً
قبل الظهر" ،ووجه اجلمع بينهما أنه تارة يصيل
ً
ً
أربعا ،فأخرب لك منهما عن أحد
ركعتني ،وتارة

األمرين ،وهذا موجود يف كثري من نوافل العبادات.
ً
أربعا قبل الظهر بتسليمتني ،وإن صالها
ويصيل

ً
أربعا بتسليمة واحدة جاز .كما اكن يُداوم وحيافظ

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, always used to pray four voluntary Rak`ahs before
Zhuhr prayer, and this does not negate or contradict Ibn
`Umar's Hadith that reads: "two Rak`ahs before Zhuhr".
In order to compromise these different two narrations
is; that sometimes he would pray two, and sometimes
four, and each companion informed either of the cases
from the Prophet. This is permissible in many of the
voluntary acts of worship. He used to either pray four
Rak`ahs before Zhuhr with two Tasleems, or pray four
Rak`ahs with one Tasleem

ىلع صالة ركعتني قبل صالة الفجر ،ويه الغداة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• ال يدع  :ال يرتك ،وأصل الودع الرتك.

فوائد احلديث:
 .1املحافظة ىلع أربع ركعات قبل صالة الظهر ،وركعتني بعد طلوع الفجر.
 .2أن َّ
الرواتب تصىل يف ابليت ،ولوال ذلك ما أخربت به اعئشة -ريض اهلل عنها-.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهتوضيح األحاكم ِمن
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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ََ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينام أول
َّ
َ ُ ِّ
الليل ،ويقوم آخره فيصِل

 .600احلديث:

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to sleep at the
beginning of the night and rise at its end to
pray.
**

600. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه `Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
َّ
َ ُ ِّ
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ََ
.
صيل
ي
ف
آخره
ويقوم
يل،
وسلم -اكن ينام أول الل
him, used to sleep at the beginning of the night and rise
at its end to pray.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن ينام أول الليل ،وذلك بعد صالة

العشاء ،ويقوم آخره ،وهو :اثللث اثلاين من الليل،
َ
فإذا ف َرغ من صالته ،رجع إىل فراشه يلَنَام ،وذلك يف
َ
ُ
السدس األخري من الليل؛ ليسرتيح بَ َدنه من عنَاء
ً
قيام الليل ،وفيه من املصلحة أيضا استقبال صالة
الصبح ،وأذاكر انلهار بنشاط وإقبال ،وألنه أقرب إىل

عدم الرياء؛ ألن من نام السدس األخري أصبح ظاهر
اللون سليم القوى ،فهو أقرب إىل أن خييف عمله

املايض عمن يراه .وهلذا جاء أن األذان األول؛ يلوقظ

انلائم ويرجع القائم ،فالقائم يرجع إىل انلوم؛
َ
يلَكت ِسب بدنه قوة ونشاطا ،وأما انلائم ،فيستيقظ
حىت يَستعد للصالة ،وحىت يصيل وتره إذا لم يوتر أول

Brief Explanation:
**

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, says that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
used to sleep at the beginning of night, after praying the
`Ishaa and would pray Qiyaam (supererogatory night
prayers) at the end of the night, which is the second
third of night. After finishing his prayer, he used to
return to his bed and sleep, and that would be at the
last sixth of the night to take some rest after the hard
Qiyaam. This sleep is also useful to restore one's
energy for the Fajr prayer and the morning
supplications. With this sleep, one wakes up refreshed.
No one will discern that he was doing extra worship at
night. Thus, ostentation on part of the worshiper would
be out of the question. For this reason, the first call to
the Fajr prayer is meant to wake up those who are
asleep to pray the Witr if they have not done so and to
urge those who are praying to take some rest in order
to restore their energy.

الليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1كراهية قيام الليل لكه ،وأن األفضل أن ينام جزءا من الليل ،ويقوم جزءا منه؛ ً
دفعا للملل والكسل.
 .2األفضل أن يكون القيام يف اجلزء األخري من الليل؛ يلكون أنشط يف العبادة.
ْ َ
أرىج يف إجابة ادلاعء.
 .3آخر الليل
 .4بيان الوقت اذلي اكن يقوم فيه -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل.
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املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418 ،ـه1997 -م -2 .نزهة املتقني رشح رياض

الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م -3 .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه -4 .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه -5 .مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند،
الطبعة اثلاثلة1404 ،ه -6 .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة إلكرتونية.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to raise his
hands to the level of his shoulders when he
commenced the prayer, when he said
Takbir before bowing, and when he raised
his head after bowing, he would raise them
to that level as well.

 اكن يرفع يديه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلِب
 وإذا ى،َح ْذ َو َم ْنك َِب ْيه إذا ْاف َت َت َح الصالة
كرب
ِ
ُ ُّ
َ
ََُ
ِ للرك
 وإذا رفع رأسه من الركوع َرفعهما،وع
كذلك

**

601. Hadith:

: احلديث.601

-  أن انليب-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ْ َْ َ ْ َ
كبَي ِه
ِ  اكن يرفع يديه حذو من-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ُّ َّ
ْ
ِ للرك
 وإذا رفع رأسه، وع
 وإذا كرب،إذا افتَتَ َح الصالة
َ
َ َ
َ ََُ
مح َد ُه
ِ  س ِمع اهلل ملن: وقال،من الركوع َرفعهما كذلك
ُ الس
ُّ  واكن ال يفعل ذلك يف،َر َّبنَا ولك احلمد
.جو ِد

‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to raise his hands to the
level of his shoulders when he commenced the prayer,
when he said Takbir before bowing, and when he raised
his head after bowing, he would raise them to that level
as well, and say: 'Sami`a Allahu liman hamidah,
Rabbana walak-al-hamd (Allah hears him who praises
Him. Our Lord, for You is all praise),' and he did not use
to do that in prostration”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Prayer is a great act of worship, in which each organ of
the body is involved. The hands, for instance, have a
role in the prayer like raising them while reciting
Takbirat-ul-ihraam, or the commencement Takbir,
which is an adornment for the prayer and a glorification
of Allah the Almighty. The hands are raised up to the
shoulders. They are also raised before bowing and
when raising the head from bowing in each Rak‘ah
(unit) of the prayer. In this Hadith, the narrator explicitly
states that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, did not do that in prostration
since it is an act of going down and descending.

 فلك عضو يف ابلدن هل فيها،الصالة عبادة عظيمة

 منها، ايلدان فلهما وظائف، ومن ذلك.عبادة خاصة
 والرفع زينة للصالة،رفعهما عند تكبرية اإلحرام

 ويكون رفع ايلدين إىل مقابل،-تعاىل- وتعظيم هلل
ً
، ورفعهما أيضا للركوع يف مجيع الركعات،منكبيه
 ويف هذا، يف لك ركعة،وإذا رفع رأسه من الركوع

صىل اهلل-  أن انليب: اتلرصيح من الراوي،احلديث

 ال يفعل ذلك يف السجود حيث إنه هوي-عليه وسلم
.ونزول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َْ ْ َ
. مقابلهما واملنكب رأس الكتف وهو املاكن اذلي جيتمع فيه الكتف والعضد: كبَيْ ِه
ِ • حذ َو من
ْ
. وقت افتتاحه إياها وذلك عند تكبرية االحرام: • افتَتَ َح الصالة
َّ •
. بدأ فيه: كرب للركوع
. احنناء الظهر: • الركوع
َّ •
. قال اهلل أكرب: كرب

. أي كرفعه عند افتتاح الصالة: • كذلك
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َ
َ َ
مح َد ُه  :استجاب اهلل داعء من محده.
• س ِمع اهلل ملن ِ

• ربنا ولك احلمد  :ربنا أطعناك أو ربنا استجب ،ولك احلمد.
• ال يفعل ذلك  :أي رفع ايلدين.
الس ُ
• يف ُّ
جود  :أي ال يف ابتدائه وال عند الرفع منه.

• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب رفع ايلدين عند تكبرية اإلحرام ،وكذلك عند الركوع وبعد الرفع منه.
 .2أن يكون الرفع إىل مقابل املنكبني.
 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-لم يفعل الرفع يف السجود.
َ
 .4احلِك ُم من رفع ايلدين يف الصالة كثرية وجيمعها أنه زينة للصالة وتعظيم هلل سبحانه.
 .5أن املصيل جيمع بني قول سمع اهلل ملن محده وربنا ولك احلمد عند الرفع من الركوع ويستثىن من ذلك املأموم ،فإنه يقترص ىلع اتلحميد.
املصادر واملراجع:
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات
 مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكمخري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يطوف ىلع

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, would approach all
of his wives and then take one ritual bath.

نسائه بغسل واحد

 .602احلديث:

**

602. Hadith:

عن أنس« :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يطوف Anas, may Allah be pleased with him, reported: "The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ىلع نسائه ب ُغ ْ
».
واحد
ل
س
ِ
ٍ
would approach all of his wives and then take one ritual
bath".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث حسن عرشة انليب -صىل اهلل عليه This Hadith tells about the Prophet's good treatment to
his wives. He would have sexual intercourse with all of
َّ
جيامعهن يف
وسلم -ألزواجه ،حيث اكن
يللة واحدة them during one night so as to please them all.
َّ ْ
ً
ُ
ْ
َّ
اطرهن ،ويغتسل مرة واحدة؛ ألن الغسل ال Meanwhile, he would have only one ritual bath,
تطييبا خل
َ َ
ْ َ َْ
ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ because washing is not obligatory between two
ني َس َواء اكن ِ ِتللك المجامعة أو
اجلماع
جيب بني ِ
ِ
incidents of sexual intercourse, whether it takes place
َْ َ
ريها ،كما علم من هذا احلديث.
with the same wife or another one, as indicated by the
ِلغ ِ
Hadith.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• يطوف  :يدور.

• ىلع نسائه  :حني جيامعهن.
ً
ً
• بغسل واحد  :يغتسل بعد مجاع زوجاته غسال واحدا يكتيف به.

فوائد احلديث:

َّ
 .1الغسل من اجلنابة من الطهارة املرشوعة ،ومن انلظافة املرغب فيها.
ُ
كم وأرسار.
 .2من رمحة العليم اخلبري :أن رشع الغسل من اجلنابة اذلي يعيد إىل اجلسم قوته وحيويته ونشاطه ،وكم هلل يف رشعه من ِح ٍ
َ
الق ْسم بني الزوجني أو الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن َّ
حمر ٌم.
 .3العدل يف
ُ
 .4جواز إاعدة اجلماع بال غسل وال وضوء.
 .5جواز تأخري الغسل ،وأنه ال جتب املبادرة به.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح 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 للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة

واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت - .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه - .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه-
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حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار
الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط 1.
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أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to recite Suratus-Sajdah and Surat-ul-Insaan in the Fajr
prayer on Friday

صالة الفجر ،يوم اجلمعة :الم تزنيل السجدة،
وهل أَت ىلع اإلنسان حني من ادلهر

 .603احلديث:

**

603. Hadith:

عن ابن عباس :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
َْ َُ َ َ
َْ ُ
َ ْ
يل َّ
السجدة،
زن
ت
الم
اجلمعة:
يوم
،
ر
ج
الف
ة
ال
يقرأ ِيف ص
ِ
ِ
ِ
ٌ َ َّ ْ
وهل أَت ىلع اإلنسان ِحني ِمن ادله ِر ،وأن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف صالة اجلمعة سورة
اجلُمعة واملنافقني .ويف رواية :يُ ِديم ذلك.

درجة احلديث:

صحيح الزيادة :مرسلة أي

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported:
“The Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, used to recite Surat-us-Sajdah and Surat-ulInsaan in the Fajr prayer on Friday, and he used to
recite Surat-ul-Jumu`ah and Surat-ul-Munaafiqoon in
the Jum`ah prayer.” In another narration: “And he
”would do that on a regular basis.
**

Hadith Grade:

(ضعيفة بسبب اإلرسال).

املعىن اإلمجايل:

اكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقرأ يف
صالة الفجر يوم اجلمعة "آلم تزنيل" ويه سورة
السجدة و"هل أَت ىلع اإلنسان" ويه سورة اإلنسان،

ملا اشتملت عليه من ذكر خلق آدم ،وذكر املعاد

وحرش العباد ،وأحوال القيامة اذلي اكن وسيكون يف
ً
يوم اجلمعة ،تذكريا بتلك احلال عند مناسبتها ،واكن
ً
يقرأ يف صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني وأحيانا
ً
سورة اجلمعة والغاشية وأحيانا سورة األىلع
والغاشية ،كما يف هذا احلديث ويف روايات أخرى يف

صحيح مسلم .وهكذا ينبيغ أن يذكر لك يشء عند
مناسبته ،يلكون أعلق باألذهان ،وأحرض للقلوب،

وأوَع لألسماع.

Brief Explanation:
**

It was a habit of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, to recite Surat-us-Sajdah and
Surat-ul-Insaan in the Fajr prayer on Friday. That is
because these two surahs mention the creation of
Adam, the return, the gathering of all creation, and the
events of the Day of Judgment, which will take place on
a Friday. Indeed, this serves as a timely reminder to
people. It is also related in this Hadith and other
narrations thereof, in Sahih Muslim, that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, used to
recite in the Jum`ah prayer Surat-ul-Jumu`ah and
Surat-ul-Munaafiqoon, and sometimes Surat-ulJumu`ah and Surat-ul-Ghaashiyah or Surat-ul-A`la and
Surat-ul-Ghaashiyah. The Hadith teaches us that
things should be mentioned in a timely manner so that
our minds, hearts, and ears can receive and absorb
them better.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1السنة املستحبة يف صالة الفجر من يوم اجلمعة ختصيص الركعة األوىل بقراءة :آلم تزنيل السجدة ،وأما الركعة اثلانية فتقرأ فيها :سورة اإلنسان.
 .2ظاهر احلديث املداومة ىلع قراءة هاتني السورتني ،يف صالة صبح اجلمعة.
 .3مناسبة ختصيص هاتني السورتني بيوم اجلمعة؛ تلذكري املصلني ما اكن ويكون يف يومها ،من :خلق آدم عليه السالم ،وىلع ذكر املعاد واحلرش
للعباد.
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 .4أن من عوامل جناح رسالة املريب حتري األمور اتلايلة :اختيار الوقت املناسب ،واستعمال ما ُ
سهلت ألفاظه يف تبليغ الرسالة الرتبوية ،مع مرااعة
األولوية يف معاجلة املشالك الرتبوية ،ويلزتم يف هذا لكه احلكمة واملوعظة احلسنة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه - .املعجم الصغري للطرباين ،املحقق :حممد شكور حممود احلاج أمرير ،دار النرش :املكتب اإلساليم
 ,دار عمار بريوت ,عمان .الطبعة :األوىل1985 - 1405 ،م - .تيسري العالم للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة
الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة:
اثلانية   1405ـه1985 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to say between
the two prostrations: “O Allah, forgive me,
have mercy on me, grant me wellness and
safety, guide me and provide for me”.

 اكن يقول بني-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلِب
، وَعفِّن، وارْحِّن، امهلل اغفر يل:السجدتني
 وارزقِّن،واهدين

**

604. Hadith:

: احلديث.604

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported: صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
"The Prophet, may Allah's peace and blessings be ْ ْ َّ َّ
َ
َّ  اكن يقول بني-عليه وسلم
 «اللهم اغفر:السجدتني
upon him, used to say between the two prostrations: ‘O ِ
ْ
ْ
َْْ
.» وارزق ِين، واه ِدين، واع ِفين،وارمح ِين
،يل
Allah, forgive me, have mercy on me, grant me
wellness and safety, guide me and provide for me"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, told us
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him: "used to say between the two prostrations:
‘O Allah, forgive me…’ meaning: he used to say that
supplication between the two prostrations - and there is
no difference between the obligatory and voluntary
prayer here, as all prayers are Dhikr (remembrance of
Allah) and recitation of the Qur'an. The meaning of "O
Allah, forgive me…" is cover me and pardon me without
any blame. The meaning of "…have mercy on me…" is
give me some of Your Mercy, including covering my
faults, sparing me the blame, and bestowing on me the
benefits of this world and the Hereafter. "Grant me
wellness and safety…" meaning: grant me safety in my
religion from sins and malicious allegations, in my body
from illnesses and diseases, and in my mind from idiocy
and insanity. The most serious diseases are those of
the heart that are caused by misguiding allegations or
destructive desires. "Guide me…" There are two types
of guidance: 1. Guidance to the path of the truth, and
this happens to the Muslim and the disbeliever: {And as
for Thamud, We guided them} [Surat-Fussilat: 17]
meaning: We guided them to the truth. 2. Guidance to
success and acceptance. This only occurs to the
people of faith, and that is what is intended here. It’s
meaning: guide me to the truth and make me firm on it.
"Provide for me…" meaning: give me sustenance that
will free me from the need of any being from Your
creatures, and provide me with an expansive provision
in the Hereafter, similar to what You have prepared for
Your slaves whom You have favored.

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- خيرب ابن عباس
ْ َّ َّ
َ
َّ  "اكن يقول بني:-عليه وسلم
هم اغ ِف ْر
 الل:السجدتني
ُ َ اكن ي:" أي..يل
َّ دعو بني
السجدتني بهذا ادلاعء وال
َ
 فالصالة لكها،فرق بني صالة الفرض وصالة انلفل
ْ
ْ َّ َّ
: أي:"هم اغ ِف ْر يل
 "الل: ومعىن قوهل،ِذكر وقراءة للقرآن
َْ
ُْ
: أي،""وارمحْ ِين
. مع اتلجاوز عن املؤاخذة،اسرت ِِن
َّ
ْ
َ
هات يل من ُدلنك َرمحة تشتمل ىلع َسرت اذلنب وعدم
ُّ يلع من َخريي
َّ  مع،املؤاخذة
َّ اتل َف ُضل
.ادلنيا واآلخرة
 يف ِديين من، اعطين َسالمة واعفية:"واعفِين" أي
ُّ
َّ
 ويف بَدين من األمراض،السيئات والشبهات
ْ
َ  ويف عقيل من،واألس َقام
 وأعظم،العتَه واجلُنون
َّ ُ
ُّ
،المضلة
 إما بالشبهات،األمراض يه أمراض القلب
ْ
ُ
:الهداية نواعن
ِ " "واه ِدين،وإما بالشهوات المهلكة
 هداية داللة وإرشاد إىل طريق احلق:أحدهما
 (وأما ثمود: وهذه حاصلة للمسلم والاكفر،والصواب

. دللناهم ىلع احلق: يعين، ]17 : فهديناهم) [فصلت

 وهذه ال حيصل عليها إال، هداية توفيق وقبول:اثلاين
ْ
 اه ِدين: ومعناها، املطلوبة هنا: ويه،أهل اإليمان
ْ
ً
ِّ َ ِّ
، أعطين رزقا: "وارزق ِين" أي.تين عليه
ِ للحق وثب
،يُغنيين يف هذه احلياة ادلنيا عن احلاجة إىل خل ِقك
ً
ً
 مثل ما أعددته،واسعا يف اآلخرة
وأعطين رزقا
َّ
ْ
.ل ِعبادك اذلين أن َعمت عليهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
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راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
اغف ْر يل  :أيْ :
اتل َ
اس ُرتِن ،مع َّ
جاوز عن املؤاخذة.
• ِ
َّ
ْ
َْ
َ
يلع من َخريي ُّ
اذلنب وعدم املؤاخذة ،مع َّ
اتل َف ُضل َّ
ادلنيا واآلخرة.
ارمحْ ِين  :هات يل من ُدلنك َرمحة تشتمل ىلع َسرت
•
ْ َ
ُّ
َ
َ
َ
َّ
• اعفِين  :اعطين سالمة واعفية ،يف ِديين من السيئات والشبهات ،ويف بدين من األمراض واألسقام.
ْ
ْ
ِّ َ ِّ
تين عليه.
• اه ِدين  :أي :اه ِدين للحق وثب ِ
ْ
ً
ً
ْ
ً
واسعا يف اآلخرة.
• ارزق ِين  :أع ِطين رزقا ،يُغنيين يف هذه احلياة ادلنيا عن احلاجة إىل خل ِقك ،وأعطين رزقا

فوائد احلديث:

السجدتني ،كما ثبت ذلك يف أحاديث أخرى ً
الطمأنينة يف اجللسة الِت بني َّ
 .1مرشوعية ُ
أيضا.
 .2وجوب ادلاعء وقول :رب اغفر يل ،أو امهلل اغفر يل .بني السجدتني.

 .3األفضل أن يأِت بادلاعء بني السجدتني كما ورد ،فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صالته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
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
ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف:
حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم رشح بلوغ املرام،
تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.

الرقم املوحد)10930( :
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َ
ْ
ِ  نَه عن احل ِب َوة-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلِب

The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, forbade Hibwah (a
sitting position) on Friday while the imam
is delivering the sermon.

يوم اجلمعة واإلمام خيطب

**

605. Hadith:

: احلديث.605

Mu`adh ibn Anas al-Juhani, may Allah be pleased with  أن انليب:-ريض اهلل عنه- عن معاذ بن أنس اجلهين
him, reported that the Prophet, may Allah’s peace and
َ
ْ
حلب َو ِة يوم اجلمعة
ِ  نىه عن ا-صىل اهلل عليه وسلمblessings be upon him, forbade Hibwah (a sitting
.واإلمام خيطب
position) on Friday while the imam is delivering the
sermon.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith is abrogated as Abu Dawud pointed out.
The meaning of it is as related by Mu`adh ibn Anas from
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, who forbade Hibwah (a sitting position) on Friday
while the imam is delivering the sermon. Hibwah
means sitting with the thighs drawn up to the belly and
the calves to the thighs, held together by the arms, a
belt, a turban, etc. This was forbidden by the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, when
the imam is delivering the Friday sermon, for two
reasons: 1. Hibwah might cause one to fall asleep and
sleep through the sermon. 2. The `Awrah (private
parts) might become exposed, because most of the
[ancient] Arabs only wore one piece of clothing, so
sitting in this way might expose their `Awrah . AnNawawi, may Allah have mercy upon him, comments:
“Hibwah was a common practice among Arabs in their
gatherings. If sitting this way uncovers a part of one's
`Awrah, it is Haram (forbidden).” However, if there is
no such a risk, then Hibwah is fine, because the
prohibition was for a specific reason and if that reason
that no longer exists, the prohibition is removed. We
also know from a Hadith that `Abbad ibn Tamim
reported from his uncle who said “I saw the Messenger
of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
lying on his back in the mosque with one of his legs
over the other.” [An-Nawawi, Sharh Muslim by AnNawawi, 14:77; Sharh Riyaad-as-Saaliheen, 6:449]

 ومعناه،هذا احلديث منسوخ كما أشار إيله أبو داود

 خيرب عن نيه انليب-ريض اهلل عنه- أن معاذ بن أنس
حلبْ َو ِة يوم اجلمعة وقت
ِ  عن ا-صىل اهلل عليه وسلم أن يَضم اإلنسان فخديه إىل بطنه:حلبْ َو ِة
ِ  وا.اخلطبة
وساقيه إىل فخديه ويربط نفسه بسري أو عمامة أو
 عنها-صىل اهلل عليه وسلم-  وقد نىه انليب،حنوها

 أنه ربما: األول:واإلمام خيطب يوم اجلمعة لسببني
تكون هذه احلبوة سببًا جللب انلوم إيله فينام عن
 أنه مظنة النكشاف العورة؛: واثلاين.سماع اخلطبة

ألن الغالب ىلع العرب أن يكون ىلع أحدهم اثلوب
 وهلذا جاء انليه، فإذا احتىب بَ َدت عورته،الواحد

 "وأن حيتيب يف ثوب واحد:عنه كما يف صحيح مسلم
 فهذا خاص بمن عليه ثوب واحد،"اكشفا عن فرجه

 "واكن هذا:-رمحه اهلل-  قال انلووي.واعم يف لك وقت
 فإن انكشف معه،االحتباء اعدة للعرب يف جمالسهم

 وأما إذا أمن ذلك فإنه ال."يشء من عورته فهو حرام

بأس بها؛ ألن انليه إذا اكن لعلة معقولة فزالت العلة

صىل اهلل عليه-  كما ثبت عنه،فإنه يزول انليه
َّ  يف الصحيحني من حديث-وسلم
 عن،عباد بن تميم
-صىل اهلل عليه وسلم- عمه أنه "رأى رسول اهلل
 واض ًعا إحدى رجليه ىلع،مستلقيًا يف املسجد

".األخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي وأمحد:راوي احلديث

159

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :معاذ بن أنس اجلهين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ َ
ُ
ْ َ
َ
• احلِبْ َوة  :أن يقيم اجلالس ركبَتيه ،ويضم رجليه إىل َب ْط ِنه بثوب جيمعها به مع ظهره ويَشد عليهما ويكون إيلَتَاه ىلع األرض.

فوائد احلديث:

ْ
ُ
 .1كراهية االحتباء أثناء خطبة اجلمعة؛ ألنه َم ِظنة َجلب انلوم فيفوت استماع اخلطبة وهو واجب ،وقد ينتقض الوضوء اذلي هو رشط لصحة
الصالة.
 .2ىلع املسلم أن يكون ىلع هيئة تسرتيع انتباهه للخطيب يوم اجلمعة يلحصل املقصود من اخلطبة ويلخرج بفائدة منها.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
ْ
ِّ
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث الس ِجستاين ،حتقيق :حممد
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط
حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
وغريه ،انلارش :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 للنرش ،الطبعة  1426 :ـه سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.

الرقم املوحد)8955( :
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أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن بيع

 .606احلديث:

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, prohibited the
selling and gifting of Walaa.

الوالء وعن هبته

**

606. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع َ
الوال ِء وعن
ِهبَ ِت ِه».
درجة احلديث :صحيح.

‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, prohibited the selling and gifting
of Walaa (the right of a master to inherit from his freed
slave by virtue of the bond of loyalty between them)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َ
الوالء َ
َ
لكحم ِة النسب ،من حيث إن الك منهما Walaa, or the bond of loyalty between a master and his
حلمة
freed slave, is similar to the bond of blood relationship
ال يكتسب ببيع وال هبة وال غري هما ،هلذا ال جيوز between kin, in the sense that it cannot be obtained
اتلرصف فيه ببيع وال غريه .وإنما هو صلة ورابطة بني through selling or gifting. That is why it is not
permissible to act freely concerning it via sale or
املعتق والعتيق حيصل بها إرث األول من اثلاين،
otherwise. It is a kind of tie or bond between the
وانليه عن بيعه وهبته لكونه اكلنسب اذلي ال يزول emancipating party and the emancipated slave, by
باإلزالة .فلو أن إنسانا ً باع نسبه من أخيه ما يصلح virtue of which the former is entitled to inherit from the
latter. Therefore it is prohibited to sell this bond,
ابليع ،أو باع نسبه من ودله لم يصح ابليع ،أو باع because it is similar to blood relationship that cannot be
نسبه من ابن عمه ال يصح ابليع ،النسب ال يباعremoved by man’s action. That is, if someone were to ،
try to sell his blood relationship with his brother, son or
وهكذا الوالء.
paternal cousin, the sale would be invalid. Likewise,
selling the loyalty bond between a master and his freed
slave is invalid.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الوالء  :حق يرث به املع ِتق من املعتَق ما أبقت الفرائض.
• وعن هبته  :ونىه عن هبة الوالء،أي إهدائه بال مقابل.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بيع الوالء ،وعن هبته ،وعن غريهما من أنواع اتلملياكت.
 .2قال ابن دقيق العيد :الوالء حق ثبت بوصف ،وهو اإلعتاق ،فال يقبل انلقل إىل الغري بوجه من الوجوه ،ألن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ،وال
يستحقه إال من قام به ذلك الوصف.
 .3أن العقد باطل ألن َّ
انليه يقتِض الفساد.

 .4أن هذه العالقة ابلاقية الِت ال تنفصم ،كما ال تنفصم عالقة النسب ،ويرث املعتق من أعتقه ،وكذلك عصبته املتعصبون بأنفسهم ،نلعمة
العتق عليه.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5853( :
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Among the Jews, whenever a woman had
her menstruation, they would neither eat
with her nor associate with her in their
houses.

أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم
 ولم جيامعوهن يف ابليوت،يؤالكوها

**

607. Hadith:

: احلديث.607

 أن ايلَ ُهود اكنوا إذا:-ريض اهلل عنه- عن أنس
ُ َ
ُ
ُ
َ َ
 ولم جيَا ِم ُعوهن يف،الكوها
ِ حاضت املرأة فيهم لم يؤ
-صىل اهلل عليه وسلم- ابليوت فسأل أصحاب انليب

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "Among
the Jews, whenever a woman had her menstruation,
they would neither eat with her nor associate with her
in their houses. So the Companions of the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, asked
him (about this) and Allah the Almighty revealed: {And
they ask you about menstruation. Say, "It is harm, so
keep away from wives during menstruation... } [Suratul-Baqarah: 222] So the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'Do
everything except sexual intercourse.' When the Jews
heard of that, they said: 'This man does not want to
leave anything we do without opposing us in it.' Usayd
ibn Hudayr and `Abbaad ibn Bishr came and said: 'O
Messenger of Allah, the Jews say such-and-such,
should we not have intercourse with them (our wives)?'
The face of the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, underwent such a change
that we thought he was angry with them, so they went
out. They were met by a gift of milk which was being
brought to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, so he sent after them and made
them drink thereof, whereby they knew that he was not
angry with them".

: فأنزل اهلل تعاىل-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
{ويسألونك عن املحيض قل هو أذى فاعزتلوا النساء

 فقال رسول،] إىل آخر اآلية222 :يف املحيض} [ابلقرة
َّ
ْ « :-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
اصنَ ُعوا لك يشء إال
َّ  ما يُريد هذا: فقالوا، َفبَلغ ذلك ايلهود.»انلاكح
الر ُجل
ُ
َ َ
ْ
 فجاء أ َسيْ ُد بن،أن يَدع من أم ِرنا شيئا إال خالف َنا فيه
ْ
َ
 إن ايلهود، وع َّباد بن بِرش فقاال يا رسول اهلل،ُح َض ْري
َُ
َّ َجنام ُع ُهن؟ ف
تغري وجه رسول اهلل
ِ  فال، كذا وكذا:تقول
َ  حىت َظنَنَا أن قد-صىل اهلل عليه وسلموجد
ََ
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
- نب إىل انليب
ٍ  فخرجا فاستقبله َما ه ِدية من ل،عليهما
ُ رسل يف آثَارهما فَ َس َق
َ  فأ،-صىل اهلل عليه وسلم
،اه َما
ِِ
َ
ََََ
.جيد عليهما
ِ فعرفا أن لم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "Among
the Jews, whenever a woman had her menstruation,
they would not eat with her": the Jews used to refrain
from eating with their menstruating wives and from
drinking after them from the same cup. They would not
eat from the food they cooked because they considered
them and their sweat to be impure during menstruation.
"Nor associate with her in their houses": they would not
mix or live with a menstruating woman; rather, they
would make her leave the house as mentioned in the
report of Anas, may Allah be pleased with him, that was
narrated by Abu Daawood. Upon knowing that the Jews
abandoned their wives during their menstruation, the
Companions asked the Prophet, may Allah’s peace and
blessing be upon him, about that. Thereupon, Allah the
Almighty revealed the verse: {And they ask you about
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َ  "أن ايلَ ُهود إذا َح:-ريض اهلل عنه- خيرب أنس
اضت
ُ جيام ُع
َ املرأة فيهم لم
َ ُ يؤالكُوها ولم
"وهن يف ابليوت
ِ
ِ
 أن ايلهود اكنوا يمتنعون من مشاركة املرأة:يعين
احلائض ىلع الطعام وال يَرشبون من سؤرها وال
يأكلون الطعام اذلي هو من صنعها؛ ألنهم يعتقدون
ُ  "ولم ُجيَام ُع.جناستها وجناسة عرقها
،وهن يف ابليوت
ِ
ُ :بالمجامعة هنا
ُ املراد
 فايلهود،المساكنة واملخالطة
َ
 بل،حاضت اعزتلوها فال خيالطوها
اكنت املرأة إذا
ريض اهلل-  كما يف رواية أنس،خيرجوها من ابليت

 " أن ايلهود اكنت إذا حاضت:  عند أيب داود-عنه
 ولم يُؤالكوها ولم،منهم املرأة أخرجوها من ابليت

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
menstruation. Say, "It is harm, so keep away from
wives during menstruation... } [Surat-ul-Baqarah: 222]
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, said: "Do everything except intercourse." Hence, it
is permissible according to Shariah to mix with the
menstruating wife, eat with her, drink with her, touch
her, and lie down with her and everything else apart
from having vaginal intercourse with her. His statement
"Do everything except intercourse" is a clarification of
the generality in the verse, because 'keeping away'
includes sexual relations, mixing, eating, drinking, and
accompanying. However, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, clarified that the
intended meaning here is to avoid sexual intercourse
and nothing else. When the Jews heard of that, they
said: "This man does not want to leave anything we do
without opposing us in it," i.e. the Jews learned that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
allowed his Companions to do everything with their
wives during their menses except sexual intercourse.
So they said that if he (the Prophet) saw them doing
something, he would order his followers to do the
opposite and guide them to do the contrary since he
was very eager to contradict them in everything. "Usayd
ibn Hudayr and `Abbaad ibn Bishr came and said: O
Messenger of Allah, the Jews say such-and-such,
should we not have intercourse with them (our
wives)?": Usayd ibn Hudayr and `Abbaad ibn Bishr,
may Allah be pleased with them, reported to the
Prophet what the Jews said after they had heard that
the Prophet opposed them, then they both asked the
Prophet about the permissibility of having sexual
intercourse with their wives during the menstruation
period in order to oppose the Jews in every aspect.
"The face of the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, underwent such a change":
the Prophet did not approve of their Ijtihaad (reasoning)
in this issue; rather, he became angry and the signs of
his anger were seen on his face, because their opinion
opposed the Shariah as Allah the Almighty said: {keep
away from wives during menstruation} [Surat-ulBaqarah: 222] and the Prophet had already clarified the
meaning of 'keep away' in this verse, meaning that they
were not entitled to have sexual intercourse with them.
"that we thought he was angry with them": we thought
he was angry with them because of what they said. "So
they went out. They were met by a gift of milk which
was being brought to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, and he sent after them and
made them drink thereof": the two men left, but as they
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ُ
َُ
 "فسأل أصحاب."ار ُبوها ولم جيامعوها يف ابليت
ِ يش
صىل اهلل عليه-  انليب-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
-صىل اهلل عليه وسلم- " أي أن أصحاب انليب-وسلم

عندما علموا حال ايلهود من اعزتال نسائهم زمن

. عن ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- احليض سألوا انليب

 (ويسألونك عن املحيض قل هو:-تعاىل- "فأنزل اهلل

- أذى فاعزتلوا النساء يف املحيض) فقال رسول اهلل
َّ
َ ْ
 «اصن ُعوا لك يشء إال:-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ُ
ومؤالكتها
 فأجاز الرشع خمالطتها،"»انلاكح
َ وم
ُ المستها
ُ ومشاربتها
 وأباح منها لك،ومضاجعتها
َ
صىل اهلل عليه-  وقوهل.يشء إال الوطء يف الف ْرج
ْ :-وسلم
"اصنَ ُعوا لك يشء إال انلاكح" فيه بيان ملجمل
اآلية؛ ألن االعزتال شامل للمجامعة واملخالطة
ُ والمشاربة
ُ واملؤالكة
صىل اهلل-والمصاحبة فبني انليب

 أن املراد باالعزتال ترك اجلماع فقط ال-عليه وسلم
َ
ََ
 "فبَلغ ذلك ايلهود" أي أن ايلهود بلغهم أن.غري ذلك
 أجاز ألصحابه أن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

.يفعلوا مع نسائهم زمن احليض لك يشء إال الوطء
ْ
َّ  ما يُريد هذا:"فقالوا
الر ُجل أن يَدع من أم ِرنا شيئا إال
َ َ
، إذا رآنا نعمل شيئا أمر خبالفه:خالفنَا فيه" يعين
ُ
َ
 فهو حيرص ىلع أن خيالفنا يف لك،وأرشد إىل خالفه
ُ
ْ
َ
 وع َّباد بن بِرش فقاال يا، "فجاء أ َسيْ ُد بن ُح َض ْري.يشء
ُ
" فال جنَا ِم ُع ُهن؟، كذا وكذا: إن ايلهود تقول،رسول اهلل
ُ
ْ
َ
ريض اهلل-  وع َّباد بن بِرش، أن أ َسيْد بن ُح َض ْري:يعين
 ما قاتله-صىل اهلل عليه وسلم-  نقال للنيب-عنهما
صىل اهلل عليه- ايلهود عندما علموا خمالفة انليب

-  سأال انليب-ريض اهلل عنهما-  ثم إنهما، هلم-وسلم

 عن إباحة الوطء ألجل حتقيق-صىل اهلل عليه وسلم
َّ
 إذا كنا قد: واملعىن،خمالفة ايلهود يف لك يشء
ْ َ
 وحنن ْنالط،خالفنَاهم يف كونهم ال خيالطوهن
 ونفعل لك يشء إال انلاكح،ونضاجع ونؤالك ونشارب

 حىت تتحقق خمالفتهم يف، أفال ننكحهن-اجلماعَّ َمجيع األمور؟ "ف
صىل اهلل عليه- تغري وجه رسول اهلل
 لم-صىل اهلل عليه وسلم- " أي أن انليب-وسلم
َ
َ
 بل غ ِضب وظهر معالم غ ِضبه،يقرهما ىلع اجتهادهم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ىلع وجهه؛ ألن قوهلما خمالف للرشع؛ فاهلل تعاىل
َ َْ ُ
َْ
ِّ َ َ
يض} [ابلقرة]222:
زتلوا النساء ِيف الم ِح ِ
يقول {:فاع ِ
وبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما هو املراد
باالعزتال املذكور يف اآلية ،وهو أنه ال حق لكم يف
مجاعهن وقت احليض" .حىت ظننا أن قد َ
وجد
َ
عليهما" يعين :غضب عليهما بسبب قوهلما" .فخرجا
ََ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ
نب إىل انليب -صىل اهلل عليه
فاستقبله َما ه ِدية من ل ٍ
َ
َ َ ُ
َ
ار ِهما ف َسقاه َما -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فأرسل يف آث ِ
وسلم "-خرجا من عنده ويف أثناء خروجهما
ََ
َ َّ
نب يهديها إىل
أستقبلهما شخص معه ه ِدية من ل ٍ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
فلما دخل صاحب
َ
الهديِّة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرسل رسول

were leaving, someone who had a gift of milk for the
Prophet met them on the way, and when he entered
upon the Prophet, the Prophet sent someone after the
two men to ask them to come back. When they came
back, he gave them some milk to drink out of kindness
and to show them that he was not angry with them.
"whereby they knew that he was not angry with them":
he was not angry because they were excused for their
good intention behind what they said, or because his
anger with them did not last long which reflects his
noble morals and his kindness with his Companions.

اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -بمن يأِت بهما ،فلما جاءا
إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -س َق ُ
اهما من ذلك
َ َ
اللَّ َنب ت ُّ
لطفا بهما وإظهارا للرضا عنهما" .ف َع َرفا أن لم
َ
جيد عليهما" يعين :لم يغضب؛ ألنهما اكنا معذورين
ِ
حلُسن نيتهما فيما تكلما به ،أو ما استمر غضبه
َ
عليهما ،بل زال عنه الغ َضب ،وهذا من ماكرم
أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم -وتلطفه بأصحابه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حلمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• ايلهود  :أبناء يعقوب ،وي ُ َس َّم ْو َن الع ْ َ
ربا ِنيِّني أو اإلرسائيليني ،نسبة إِىل أسباط إرسائيلِ ،دينهم ايلهودية ،ونبيهم موىس -عليه السالم ،-وكتابهم
ِ
كتاب أنزهل اهلل تعاىل ىلع نبيه موىس -عليه الصالة والسالم -لكن قَ ْو ُمه َّ
ٌ
وأمته َّ
حرفوه من بعده.
اتلوراة،
َ ُ
ُ َ
ُ
الكوها  :المؤالكة :المشاركة يف األكل ،واملعىن ال يأكلون معها بل يعزتلونها.
• يؤ ِ
َ
َ
• ْ
ُ
ْ
َّ
اصنعوا  :افعلوا ،واملراد هنا :إباحة مبارشة الرجل امرأته دون الفرج.
• انلاكح  :املراد به هنا :اجلماع.
َ
• َ
وجد عليهما  :غضب عليهما.

• ولم جيامعوهن يف ابليوت  :لم جيالسوهن يف ابليوت.

فوائد احلديث:
 .1فيه تشديد ايلهود ىلع أنفسهم حيث أنهم يعزتلون املرأة احلائض العتقادهم أنها جنسة.
َ ُ
وم َ
فتجوز ُمبَارشتها ُ
ُ
الم َستها وقيامها بشؤون مزنهلا ،من إعداد الطعام والرشاب وغري ذلك.
وع َرق َها وثيابها،
 .2احلائض طاهر :بدنها
َّ
ُ
وجوب خمالفة ايلهود اذلين لم يؤالكوا املرأة احلائض ويعزتلونها.
.3
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 .4ديلل ىلع حتريم ِمجاع احلائض؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استثناه بقوهل" :إال انلاكح" وقد دل ىلع ذلك أيضا :القرآن وإمجاع املسلمني.
 .5فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يُ ِق ُّر منكرا.
 .6غضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند انتهاك حمارم اهلل تعاىل.
َ
اتلابع عند غضب َ
ُ .7سكوت َّ
المتبُوع وعدم مراجعته هل باجلواب إن اكن الغ َضب للحق.
َ
المؤانسة ُ
 .8فيه ديلل ىلع مرشوعية ُ
والمالطفة بعد الغضب ىلع من غ ِضب إن اكن أهال هلا.
 .9قبول انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للهدية.
ً
 .10أن من ملك اهلدية جاز هل اتلرصف فيها مطلقا.

 .11فيه كرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن أخالقه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .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 .املنهاج
رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،تأيلف :حممد شمس احلق
العظيم آبادي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلانية1415 ،ه .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة
اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10013( :
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A woman from the Banu Fazaarah married
a man with a pair of sandals as her dowry.
Therefore, the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
)said: "Do you approve of (exchanging
yourself and your wealth for a pair of
sandals" She said: "Yes." Therefore, he
approved it.

أن امرأة من بِّن فزارة تزوجت ىلع نعلني ،فقال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أرضيت
من نفسك ومالك بنعلني؟» قالت :نعم ،قال:
فأجازه.

 .608احلديث:

**

608. Hadith:

َّ
ً
عن عبد اهلل بن اعمر بن ربيعة ،عن أبيه ،أن امرأة
َ ْ
َ َ َ َّ ْ
تزوجت ىلع نعلني ،فقال رسول اهلل -
من بين فزارة
ََ
َ
ومالك
فس ِك
ِ
يت ِمن ن ِ
صىل اهلل عليه وسلم« :-أر ِض ِ
ْ
َ
فأجازه.
بِنَعلني؟» قالت :نعم ،قال:
درجة احلديث :ضعيف.

‘Abdullaah ibn ‘Aamir ibn Rabee‘ah reported from his
father that a woman from the Banu Fazaarah married a
man with a pair of sandals as her dowry. Therefore, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
)be upon him, said: "Do you approve of (exchanging
yourself and your wealth for a pair of sandals" She said:
"Yes." Therefore, he approved it.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

ذكر اعمر بن ربيعة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث
أن صحابية من قبيلة بين فزارة اكن مهر زواجها

نعلني فقط ,فسأهلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إن
اكنت ترىض بهذا املهر ,فلما أجابت باملوافقة صحح

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذا انلاكح ,وأنفذه،

ولكن احلديث ضعيف كما سبق ،وإن اكن مضمونه
ً
ً
خاتما
صحيحا للحديث املتفق عليه( :اتلمس ولو
من حديد).

Brief Explanation:
**

‘Aamir ibn Rabee‘ah, may Allah be pleased with him,
mentions in this Hadith that the dowry of a female
Companion from the tribe of Banu Fazaarah was only
a pair of sandals. So the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, asked her if she approved
of that dowry. When she said that she did, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, affirmed
the validity of the marriage. Although this Hadith is
weak, its content is sound based on the authentic
"Hadith that reads: "Seek even a ring of iron (as dowry).
][Al-Bukhari and Muslim

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :اعمر بن ربيعة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• بنعلني  :تثنية نعل ,وهو احلذاء.

• من نفسك ومالك  :بكَس الالم أي بدل نفسك ومالك أو مع وجود مالك.
• فأجازه  :حكم جبوازه ,أو أجاز بمعىن جعله نافذا.

فوائد احلديث:
 .1صحة جعل املهر أي يشء هل ثمن.
 .2جواز االكتفاء بالقليل من املهر ولو نعالن.
ً
ً
ً
ذهب أو فض ٍة.
متااع ,وأنه ال يلزم أن يكون نقدا من
طعاما أو
 .3جواز كون الصداق
ٍ
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 .4ذكر املال ديلل ىلع أن املرأة ال تنفق من ماهلا إال بإذن زوجها ,ال أن الزوج يملك ماهلا بزواجها ،ولكن الصحيح ما دلت عليه أحاديث أخرى
كثرية أن هلا حق اتلرصف يف ماهلا ،جاء يف فتاوى اللجنة ادلائمة( :املرأة الرشيدة يف املال هلا حق اتلرصف املطلق يف ماهلا ،بتصدق أو ترصف مباح،
وال يتقيد ذلك بإذن زوج أو ويل لألدلة الكثرية ادلالة ىلع ذلك).
 .5عدم اعتبار حتديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عرشة.

املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي ,حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه  -سنن ابن ماجه املؤلف :حتقيق :حممد فؤاد

عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام
ُ
ابلدر اتلمام رشح
من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م -
َ
غريب ,حتقيق :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -كشف اللثام رشح عمدة األحاكم للسفاريين ,حتقيق :نور
بلوغ املرام للم ِ
ادلين طالب ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه - .سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .مرقاة املفاتيح
املكتب اإلساليم
رشح مشاكة املصابيح للقاري  ,دار الفكر ،بريوت  ,الطبعة :األوىل 1422 ،ـه  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ,
ُ
الطبعة :اثلانية   1405ـه-فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي
َ
إليضاح َم َعاين َّ
الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهَّ -
اتليسري ,حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين الصنعاين املعروف كأسالفه
اتلحبري
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُّ
باألمري ,حققه حم َّمد ُصبْيح بن َح َسن حالق أبو مصعب ,مكتبة الرشد ،الرياض  -اململكة الع َربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.

الرقم املوحد)58108( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

أن امرأة من جهينة أتت انلِب ويه حبىل من

A woman from the tribe of Juhaynah came
to the Prophet while she was pregnant from
Zina (adultery)

الزنا

**

609. Hadith:

: احلديث.609

ً َ ْ َّ
 أن ام َرأة:-ريض اهلل عنهما- عن عمران بن احلصني
َّ ِم ْن ُج َهيْنَ َة أتَت
َ ِ  َو-صىل اهلل عليه وسلم- يب
َّ انل
يه
ِ
ً َّ َ ُ ْ َ
َْ
ْ َ ََ َ
 أصبت حدا، يَا رسول اهلل: فقالت،ُحبىل ِم َن ال ِّزنا
ُ
َ َ َ َّ َ َ فَأق ْم ُه
-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ
ِ  فداع رسول ا،يلع
َ
َ ْ َ َ َ َ َ ََْ ْ ْ
َ
َّ
» فإذا وضعت فأتِ ِين بِها، «أح ِسن إِيلها: فقال،َو ِيلها
ْ َّ ُ َ
َ َ ف،َف َف َع َل
ُّ أم َر بها
 فشدت-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ َّ
ُ
َ  ُث َّم،اب َها
َ أم َر ب َها َف ُر
ُ ََعلَيْ َها ثي
. ث َّم َصىل َعليْ َها،مجت
ِ
ِ
ِ

`Imran ibn al-Husayn, may Allah be pleased with him,
reported: "A woman from the tribe of Juhaynah came to
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, while she was pregnant from Zina (adultery), and
she said to him: 'O Messenger of Allah! I have
committed a sin liable to Hadd (prescribed corporal
punishment), so execute the Hadd on me.' The
Messenger of Allah called her guardian and said to him:
'Treat her kindly and bring her to me after she delivers
(her baby).' The man complied with the order, and the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
commanded that the Hadd be executed on her. Her
clothes were secured around her and she was stoned
to death. The Prophet then led the funeral prayer over
her.”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A woman from the tribe Juhaynah came to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, while she was pregnant from adultery and
said to him: "O Messenger of Allah! I have committed a
sin liable to Hadd (prescribed corporal punishment), so
execute the Hadd on me." She wanted the Prophet to
subject her to the prescribed punishment for adultery,
which is stoning to death because she was a married
woman. So the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, called her guardian and said to
him: "Treat her kindly, and bring her to me after she
delivers (her baby)." The Prophet ordered him to treat
her kindly for fear of what he and her family might do to
her because of the disgrace her sin had brought upon
them all. So the Prophet told him to be kind to her to
prevent them from harming her and as mercy for her
since she repented of her sin. He encouraged kindness
towards her because people commonly shun the likes
of her and might speak to her harshly. After delivering
her child, she was brought to the Prophet who ordered
her to wait until she weans the child. When she had
weaned it, she came to the Prophet so he ordered that
the punishment be executed on her. He also ordered
that her clothes be secured so that they would not
become disarranged during the stoning and thus reveal
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 أن-ريض اهلل عنهما- يف حديث عمران بن احلصني

 ويه-صىل اهلل عليه وسلم- امرأة جاءت إىل انليب

 يا رسول اهلل؛ إين: فقالت،حبىل من الزنا حامل
َّ  فأقمه،ًأصبت حدا
صىل اهلل-  تريد من الرسول،يلع
 الرجم؛ ألنها: أن يقيم عليها احلد وهو-عليه وسلم
، ويلها-صىل اهلل عليه وسلم-  فداع انليب،حمصنة
: فقوهل،" فإذا وضعت فأتين بها، "أحسن إيلها:وقال هل

 أمره بذلك للخوف عليها منه ملا،""أحسن إيلها

وحلوق العار، حلقهم من العار والغرية ىلع األعراض
ً
، فأوىص بها حتذيرا من ذلك،بهم ما حيملهم ىلع أذاها
 وحرض ىلع اإلحسان،وملزيد الرمحة بها؛ ألنها تابت

،إيلها ملا يف قلوب انلاس من انلفرة من مثلها

-  فيجء بها إىل رسول اهلل.وإسماعها الالكم املؤذي

 ثم، بعد أن وضعت احلمل-صىل اهلل عليه وسلم
 فلما فطمته،أمرها أن تنتظر حىت تفطم الصيب
 وأمر أن تشد عليها ثيابها، فأقام عليها احلد،جاءت

 فتبدو،أي حتزم وتربط؛ ئلال تضطرب عند رمجها

. وصىل عليها، ثم أمر بها فرمجت، عورتها:سوءتها أي

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
her body. She was then stoned to death and he offered
the funeral prayer over her.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :رواه مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من جهينة  :من قبيلة جهينة.
ً
ًّ
• أصبت حدا  :أي فعلت ذنبا يوجب احلد ،وهو الزنا.
• ويلها  :قريبها اذلي ييل أمرها.

• فشدت عليها ثيابها  :مجعت أطرافها لتسترت؛ ئلال تنكشف أثناء رمجها.

فوائد احلديث:
 .1من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا وقع منه اذلنب.
 .2احلد يكفر اذلنب ،وجتب الصالة ىلع من مات حبد.
 .3حد الزنا ال يقام ىلع احلامل حىت تضع محلها.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
خلن
حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف ا ِ
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5649( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Umm Habibah suffered Istihaadah (nonmenstrual vaginal bleeding) for seven
years. She asked the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, about that, and he ordered her to
perform Ghusl (ritual bath).

أن أم حبيبة استحيضت سبع سنني ،فسألت

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك؟
فأمرها أن تغتسل

 .610احلديث:

**

610. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت" :إن أم حبيبة `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
"Umm Habibah suffered Istihaadah (non-menstrual
َ ْ
ْ
استُ ِحيضت سبع سنني ،فسألت رسول اهلل -صىل اهلل
vaginal bleeding) for seven years. She asked the
عليه وسلم -عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل ،قالتMessenger of Allah, may Allah's peace and blessings :
be upon him, about that, and he ordered her to perform
فاكنت تغتسل للك صالة".
Ghusl (ritual bath)." `A'ishah said: "She used to perform
Ghusl for every prayer”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أم حبيبة حني
سأتله عن ما يلزمها يف استحاضتها أن تغتسل،

فاكنت تغتسل للك صالة ،وقد اكنت استحيضت
سبع سنني ،واالستحاضة أمر اعرض قليل يف النساء،
واألصل هو احليض اذلي يكون يف أيام معدودة يف

الشهر وتصحبه عالمات يعرفها النساء .واكنت
ً
تطواع منها.
تغتسل للك صالة

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ordered Umm Habibah to perform Ghusl (ritual
bath) when she asked him about what she had to do
concerning her non-menstrual vaginal bleeding. She,
thus, used to do so for every prayer. She remained in
this state for seven years. This non-menstrual vaginal
bleeding, however, is uncommon among women. The
regular blood women discharge is that of menstruation
in a number of days monthly. It has signs that women
can recognize.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

يض ْ
• ا ُ ْستُح َ
ت  :أصابتها االستحاضة واالستحاضة :استمرار خروج دم املرأة لك وقت أو أكرثه.
ِ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
• َسبْ َع ِس ِنني  :بيان ملدة االستحاضة ،ولم يكن سؤاهلا بعد م ِِض هذه املدة؛ بل اكن يف أثناء ذلك ويبعد أن تبىق لك هذه املدة ،ولم تسأل انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -ماذا تصنع.
َ ْ ََْ َ
• أن تغت ِسل  :أي :عند انتهاء مدة حيضها.
ُ ِّ
• ِللك َصال ٍة  :أي صالة مفروضة.
• الصالة  :يف اللغة ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
 .2حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين.
 .3االستحاضة قد تنقطع وتربأ منها املرأة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن
عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3046( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Bilaal made a call to prayer before the
break of dawn. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, therefore
commanded him to return and make a call:
Lo! The slave of Allah slept. Lo! The slave of
Allah slept.

أن بالال أذن قبل طلوع الفجر ،فأمره انلِب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يرجع فينادي :أال إن
العبد قد نام ،أال إن العبد قد نام

 .611احلديث:

**

611. Hadith:

َّ
عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن بالال أذ َن ‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with them,

reported that Bilaal made a call to prayer before the
قبل طلوع الفجر ،فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم
break of dawn. The Prophet, may Allah's peace and
أن يرجع فينادي« :أال إن العبد قد نام ،أال إن العبد blessings be upon him, therefore commanded him to
!return and make a call: "Lo! The slave of Allah slept. Lo
قد نام».
The slave of Allah slept".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث الرشيف أنه إذا أخطأ املؤذن يف وقت This Hadith clarifies that if the muezzin mistimed calling
the azan, he is to declare that he was mistaken. The
األذان فالبد عليه أن يعلم انلاس ًخبطئه ،ألن انليب Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
صىل اهلل عليه وسلم -أمر بالال حني أخطأ أن ordered Bilaal, when he mistimed calling the azan, to"call out to the people: "Lo! The slave of Allah slept.
**

ينادي يف انلاس أال إن العبد قد نام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً

ً
• أن بالال أذن قبل طلوع الفجر  :أي :ظنا منه أن الفجر قد طلع ،ولعل هذا اكن يف أول اهلجرة قبل مرشوعية األذان األول وقبل تعيني ابن أم
ً
ً
َّ
َّ
مكتوم مؤذنا؛ ألن بالال اكن يؤذن يف آخر أيامه -صىل اهلل عليه وسلم -بليل ،ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر.
ُْ
• أال إن العبد قد نام  :أي :غفل عن الوقت بسبب انلعاس ولم يتبني الفجر ،فأمره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يع ِل َم انلاس بذلك ،ئلال يزنعجوا
من نومهم وسكونهم ،واليصلوا قبل الوقت ،والعبد :كناية عن بالل -ريض اهلل عنه-.
• أال  :يؤىت بها الستفتاح الالكم ،ويراد بها تنبيه السامع إىل ما يلىق إيله من الالكم.

فوائد احلديث:
 .1أن األذان لصالة الصبح ال يصح إال بعد طلوع الفجر.
 .2ينبيغ للمؤذن أن يتحرى الوقت ،وقد يقع منه اخلطأ مهما اجتهد ،لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعود فينبه انلاس إىل خطئه.
 .3جواز أذان األعىم برشط معرفته للوقت إما بنفسه أو بمساعدة غريه.
املصادر واملراجع:
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة  1423ـه .صحيح وضعيف سنن أيب داود ،لألبلاين ،ط ،1مؤسسة غراس ،الكويت،
1423ه .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/م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اجلوزي .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة
األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10706( :

174

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, would say the
Talbiyah like this: "Labbayka Allah-umma
labbayk. Labbayka la shareeka laka
labbayk. Inna al-hamda wan-n`mata laka
wal-mulk, la sharika lak" (O Allah, I
respond to Your call. I do respond. I
respond to Your call. You have no partner.
I do respond. Praise, blessings, and
sovereignty are only Yours. You have no
partner).

ََ َْ
:-صىل اهلل عليه وسلم- أن تلبِية رسول اهلل
َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ
 إن، بلَّيك ال َشيك لك بلَّيك،بلَّيك الله َّم بلَّيك
 ال َشيك لك،احلمد وانلعمة لك وامللك

**

612. Hadith:

: احلديث.612

َ ْ
`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with them,  «أن تَل ِبيَة:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace َ ْ َّ َ
َ َ
، َّبليْك امهلل بليك:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

and blessings be upon him, would say the Talbiyah like
this: ‘Labbayka Allah-umma labbayk. Labbayka la  إن احلمد وانلعمة لك،بليك ال رشيك لك بليك
shareeka laka labbayk. Inna al-hamda wan-n`mata laka  واكن عبد اهلل بن عمر: قال.» ال رشيك لك،وامللك
wal-mulk, la sharika lak" (O Allah, I respond to Your call.
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ
I do respond. I respond to Your call. You have no ، واخلري بيديك، «بليك بليك وسعديك:يزيد فيها
َّ َو
ُ َالر ْغب
partner. I do respond. Praise, blessings, and
.»اء إيلك والعمل
sovereignty are only Yours. You have no partner).’”
`Abdullah ibn `Umar would further say: ''Labbayka
labbayka wa-sa`dayk, wal-khayru bi-yadayka, warraghbaa'u ilayka wa l-`amal (Here I am at Your service.
Here I am at Your service, ready to obey You. Good is
in Your Hands. Reward is sought from You. And work
is done for Your sake)”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Ibn `Umar, may Allah be pleased with them, explained
how the Prophet would perform the Talbiyah during Hajj
and `Umrah. He would say: "Labbayka Allah-umma
labbayk. Labbayka la shareeka laka labbayk,” in which
he responds to Allah's call (to His slaves) to perform the
pilgrimage to His House. It is a sincere response, where
one turns towards Allah and recognizes His blessings,
uniqueness, and ownership of all creatures, with no
partner whatsoever. Further to this supplication, Ibn
`Umar would say: ''Here I am at Your service. Here I am
at Your service, ready to obey You. Good is in Your
Hands. Reward is sought from You. And work is done
for Your sake.'' Acts of worship should be directed to
Allah and the reward should be sought from Him.

 أن كيفية-ريض اهلل عنهما- يبني عبد اهلل بن عمر

: يف احلج والعمرة-صىل اهلل عليه وسلم- تلبية انليب
 فيه. بليك ال رشيك لك بليك،بليك امهلل بليك

 يف دعوته عباده إىل حج-تعاىل- إعالن بإجابة اهلل
، وإقبال عليه، إجابة بعد إجابة وإخالص هل،بيته
 وبملك، وإفراد هل بذلك، ونعمه،واعرتاف حبمده

 واكن ابن،مجيع املخلوقات ال رشيك هل يف ذلك لكه

 يزيد مضمون هذه اتللبية؛-ريض اهلل عنهما- عمر

 بليك: تأكيدا حيث يضيف إيلها تلبية مضمونها

، واخلري بيديك والرغباء إيلك والعمل،وسعديك
ً  ق-تعاىل- فمنتىه العمل إىل اهلل
.صدا وثوابًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم اإلحرام:اتلصنيف
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
ْ
ً
• تلبية  :ا ََّتلل ِبيَة اإلجابة ،أي :أليب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك سمعا وطاعة جلاللك وامتثاال ألمرك.
• احلمد  :الوصف بالكمال مع املحبة واتلعظيم.

• انلعمة  :الفضل واإلحسان.
ُ
ْ َ
• َسع َديْك  :القول يف سعديك ،اكلقول يف بليك بمعىن إين أسعدك يف أمرك ونهيك وتصديق خربك إسعادا بعد إسعاد ومتابعة بعد متابعة وطاعة
بعد طاعة.
• َّ
الر ْغبَ ُ
اء  :قصد اثلواب.
ً
قصدا وثوابًا.
• والعمل  :أي :أن منتىه العمل إىل اهلل تعاىل

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتللبية يف احلج والعمرة ،وتأكدها فيه ألنها شعاره اخلاص ،اكتلكبري شعار الصالة.
 .2مرشوعية اتللبية ىلع الصيغة الواردة يف احلديث.
 .3جواز الزيادة يف اتللبية بما يناسب.
 .4إثبات ما تضمنته هذه اتللبية من املعاين العظيمة.
 .5استحباب رفع الصوت باتللبية ،وهذا يف حق الرجل ،أما املرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة.
املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4535( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

صىل اهلل-  فاكن انلِب،أن ثمامة احلنيف أْس

 ما عندك يا: فيقول، يغدو إيله-عليه وسلم

A prisoner becoming Muslim

**

613. Hadith:

 وإن تمن، إن تقتل تقتل ذا دم:ثمامة؟ فيقول
ُْ
ُ
 وإن ت ِرد املال نع ِط منه ما شئت،تمن ىلع شاكر

: احلديث.613

َ
َ  أن ُث َم،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
امة احلَن ِيف
ُ
َْ
، يغ ُدو إيله-صىل اهلل عليه وسلم-  فاكن انليب،أ ِرس
َْ َْ
َ  «ما عندك يا ُث َم:فيقول
 إن تقتُل تقتُل: فيقول،»امة؟
َ
َ
َ
َّ ُ
ُْ
َ َ
 وإن ت ِرد املال نع ِط، وإن ت ُم َّن ت ُم َّن ىلع شا ِكر،ذا دم
َ ْمنه ما شئ
صىل اهلل عليه-  واكن أصحاب انليب.ت
ِ
ُ
َْ
َ
َ
ُّ
َ
 ما نصنع بقتل هذا؟: ويقولون،حيبون ال ِفداء
ِ -وسلم
َ ْ
ً -صىل اهلل عليه وسلم- فمر عليه انليب
َّ
،فأسلم
،يوما
ََ
َ ْوبعث به إىل َحائط أيب طل
َ
َ ،فحلَّه
 فأم َره أن،حة
ِ
ِ
َّ
ََ
صىل-  فقال انليب، وصىل ركعتني،يغتسل فاغت َسل
ُ  «لقد َح ُسن إسالم أخ:-اهلل عليه وسلم
».يكم
ِ

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that Thumaamah al-Hanafi was arrested. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, used to
go to him and say: "What do you expect, Thumaamah?"
He would reply: "If you kill me, you will kill someone
whose blood will be avenged; if you forgive, you will
forgive someone who will be grateful; and if you want
money, you will be given as much of it as you wish."
The Companions of the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, preferred ransom because
killing such a man would be of no use to them. One day,
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, passed by him and he embraced Islam. Therefore,
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, set him free and sent him to an orchard that
belonged to Abu Talhah and commanded him to bathe.
He bathed and offered two Rak‘ahs (units of prayer).
Thereupon, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Your brother is now a
good Muslim."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that Thumaamah, may Allah be pleased with him, was
taken prisoner and then tied to one of the pillars of the
mosque. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, went to him three times. Every time, he
would ask him: "What do you expect, Thumaamah?"
Thumaamah would reply: "If you kill me, you will kill
someone whose blood will be avenged; if you forgive,
you will forgive someone who will be grateful; and if you
want money, you will be given as much of it as you
wish." The Companions of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, preferred a ransom,
whether it would be in the form of money or an
exchange of prisoners. Options other than killing this
prisoner were useful to the Muslim community. When
Thumaamah embraced Islam, the Prophet set him free
or asked someone to untie him, and he then sent him
to the orchard of Abu Talhah to bathe. So it can be
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َ  عن ُث َم-ريض اهلل عنه- خيرب أبو هريرة
ريض اهلل- امة
ُ ، أنه أُرس-عنه
 كما،وربط يف إحدى سواري املسجد
ِ
صىل اهلل-  فاكن انليب،يف بعض روايات احلديث
ُ
َْ
 اكن يأِت إيله، يغ ُدو إيله بعد أن أ ِرس-عليه وسلم

كما يف الروايات-  وكرر ذلك ثالثة أيام،ويزوره
َ  "ما عندك يا ُث َم: ويف لك زيارة يسأهل،-األخرى
"امة؟
ِّ
َْ َْ
َ
 إن تقتُل تقتُل: ماذا تظن أين فاعل بِك؟ "فيقول:أي
َ
َ َ
 "وإن ت ُم َّن، هناك من يطالب بدمه ويثأر هل:ذا دم" أي
َ
ُْ
َ
 "وإن تن ِعم: ويف رواية يف الصحيحني،"ت ُم َّن ىلع شا ِكر
َ يلع
َّ  إن ُتنْعم:  واملعىن،"ُتنْ ِعم ىلع شاكر
 فإن،بالعفو
َ
َ
 ولن يَضيع معروفك عندي؛،كرام
ِ العفو من ِشيم ال
ْ
َ ْ
َ أن َع ْم
 وال يَنىس،ت ىلع كريم حيفظ اجلميل
ألنك
ُ
ُ
ً
 وإن كنت تريد: "وإن ت ِرد املال" يعين.املعروف أبدا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املال مقابل إطالق رسايح"ُ ،ن ْعط منه ما شئْ َ
ت" أي:
ِ
ِ

لك ما طلبت" .واكن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه
َ
ُ
َ
حي ُّبون ال ِف َد َ
اء ،ويقولون :ما نصنع بق ِتل هذا؟
وسلمِ -
ُ
"يعين :أن الصحابة -ريض اهلل عنهم -اكنوا حيبون أن
ْ
ْ
يأخذوا ال ِفدية ،سواء اكنت ال ِفديَة ىلع مال مقابل

أسري من
أسري من املسلمني مقابل ِ
إطالقِه أو إطالق ِ
ُ
أسري مسلم بكافر
الكفار؛ ألن املال أو مبادلة ِ
َ ُّ
أفضل وفيه نفع للمسلمني ،أما قتله فإنه أقل نفعا من
الفداءَّ .
"فمر عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوما،
َ َّ
ْ َ
فحله" ،وهذا يف املرة األخرية الِت جاء فيها
فأسلم،
َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ثمامة -ريض اهلل

learned from this Hadith that a new convert has to take
a bath. We also know from another Hadith that when
Qays ibn ‘Aasim became Muslim, the Prophet
commanded him to take a ritual bath. As Thumaamh
bathed and prayed two Rak‘ahs, the Prophet told his
Companions that their new brother was now a good
Muslim. In this respect, Thumaamah might have done
something that elicited this comment from the Prophet,
or it is possible that the Prophet was informed of this by
divine revelation.

عنه -وسأهل عن حاهل اكلعادة " :ما عندك يا ثمامة؟"

بادر باإلسالم -ريض اهلل عنه ،-فأطلقه -صىل اهلل
عليه وسلم ،-ويف رواية يف الصحيحنيَ :
أمر بإطالقه.
حة" :يعىن بعد أن ْ
"وب َعث به إىل َحائط أيب طلْ َ
َ
أسلم
ِ ِ
أرسله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل بستان أليب

طلحة ،اكن فيه ماء وْنل ،كما يف رواية أخرى:
َ
َْ َ
ْ
"فان َطلق إىل ْنل قريب من املسجد"" .فأ َم َره أن
ْ َ
أسلم
يغتسل فاغتسل ،وصىل ركعتني" أي :بعد أن
أمره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يغتسل ،فاغتسل؛
َّ
امتثاال ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -وصىل ركعتني،
بعد أن تَ َّ
طهر .واملرشوع هل الغسل هلذا احلديث،
َّ
وأيضا ملا رواه أمحد والرتمذي "أن قيس بن اعصم ملا
ْ
أسلم أمره َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يغتسل"،

قال الشيخ األبلاين :إسناده صحيح" .فقال انليب -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم :-لقد َح ُسن إسالم أخ ُ
يكم" برش
ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه بإسالم ثمامة
ً
وحبُسن إسالمه أيضا ،ولعله -
ريض اهلل عنه ،-بل ِريض اهلل عنه -أظهر شيئا مما َجعل انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -يثين ىلع تمسكه باإلسالم ،وحيتمل أن
يكون ذلك وحيًا من اهلل -تعاىل -نلبيِّه -صىل اهلل
عليه وسلم-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه عبد الرزاق ،أصله متفق عليه.
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اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أُرس  :قُبض عليه ،وأخذه ً
أسريا يف احل َ ْرب.
ِ
َْ
َ
ُ
َّ
• يغدو  :الغدوة :السري يف أول انلهار إىل الزوال.
َ
ْ
َّ
• ت ُم َّن  :ال ِمنة :انلِّع َمة.
ْ
َ
َ
ُ
األسري.
• ال ِفداء  :ما يقدم من مال ،وحنوه؛ َتلخ ِليص ِ
• َحلَّه ْ :
أطلَقه َّ
وحرره.
َ
ُ ْ َ
َ
َّ
اجل َدار.
يل إذا اكن عليه حائِط ،وهو ِ
• حائِط  :البستان من انل ِخ ِ

فوائد احلديث:

َ
ْ
ُ
ًّ
َ
إسالم الاكفر ،ولو مرتدا ،سواء أنزل يف حال كفره أو لم يُزنل.
 .1مرشوعية الغسل عند
ْ
 .2أن أمر األسري يَ ْر ِجع لإلمام ،فيترصف فيه حسب ما يراه أصلح للمسلمني ،من حيث القتل أو غريه.
ُ .3حسن تَعامله -صىل اهلل عليه وسلم -مع ْ َ
األرسى؛ ملا يف ذلك من اتلأيلف ىلع اإلسالم.
أسلَم وشهد هل انليب -عليه الصالة والسالم -حبُسن ْ
 .4فضيلة ُث َمامة -ريض اهلل عنه -حيث إنه ْ
إسالمه.
 .5يستحب للاكفر إذا أسلم أن يصيل ركعتني ،بعد رفع َح َدثِه.
ْ َ
ُ
َ
ُ
أسلم أوال ثم اغتسل.
 .6أن الغسل ليس رشطا لصحة اإلسالم ،بل وال من واجباته؛ ألنه ثمامة

 .7ذاكء ثمامة -ريض اهلل عنه -ورجاحة عقله ،وفصاحته وبالغته العظيمة ،الِت جتلت يف جوابه احلاَض ،ورسعة بديهته ،فإن ثمامة يف جوابه
الشايف الاكيف قد أحاط باملوضوع من أطرافه ،وأجاب عن لك ما يتوقع السؤال عنه يف لكمات قصرية.
 .8فائدة العفو عند املقدرة ،فهو أقرب طريق إىل قلوب الرجال.

 .9جواز مكث الاكفر باملسجد.

املصادر واملراجع:

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 .املصنف ،تأيلف  :أبو بكر عبد
الرزاق بن همام بن نافع احلمريي ايلماين الصنعاين ،حتقيق  :حبيب الرمحن األعظيم ،انلارش :املجلس العليم -اهلند ،املكتب اإلساليم  -بريوت،
الطبعة :اثلانية 1403 ،اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار
با وزير للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م معجم اللغة العربية املعارصة ،تأيلف :د /أمحد خمتار عبد احلميد عمر .بمساعدة فريق
عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض السبِت ،أبو
َّ
حممد بن َّ
الفضل  ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث .تاج العروس من جواهر القاموس ،تأيلفَّ :
حممد بن عبد َّ
الرزاق ،امللقب بمرتىض،
َّ
الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،انلارش :دار اهلداية .املعجم الوسيط ،تأيلف  :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطىف ،أمحد الزيات ،
حامد عبد القادر  ،حممد انلجار ،انلارش :دار ادلعوة انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش:
املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي
بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهاملجموع رشح املهذب (مع تكملة السبِك واملطييع) تأيلف :حميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار الفكر .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة
األسدي ،مكة
اإللكرتونية .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش 1410 :ه.
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ُ ََ َ
َ َ
أن رجال نشد يف املسجد فقال :من دَع إىل
ََ
اجلمل األْحر؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ َ
َ ْ َ
ُ َ ْ
ت املساجد ملا بنِيت
وسلم :-ال وجدت؛ إنما بنِي ِ

A man announced (the loss of his camel) in
the mosque, saying out loud: "Has any one
seen the red camel?" Upon this, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "May you not
find it! The mosques are only built for the
purpose for which they are built".

هل

 .614احلديث:

**

614. Hadith:

َ

َ
عن بُريدة -ريض اهلل عنه :-أن ُ
ش َد يف املسجد Buraidah, may Allah be pleased with him, reported that
رجال ن
a man announced (the loss of his camel) in the mosque,
َ
فقال :من د َاع إىل اجل َ َمل األمحر؟ فقال رسول اهلل -
"?saying out loud: "Has any one seen the red camel
َ ْ َ
ُ َ
ت Upon this, the Messenger of Allah, may Allah's peace
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال وجدت؛ إنما بنِي ِ
املساجد ملا بُنيَ ْ
!and blessings be upon him, said: "May you not find it
ت هل».
ِ
The mosques are built for the purpose for which they
are built".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب بريدة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن انليب Buraidah, may Allah be pleased with him, relates in this
ً
Hadith that the Prophet, may Allah's peace and
َ
صىل اهلل عليه وسلم -سمع رجال يقول " :من داع blessings be upon him, heard a man inside the mosqueإىل اجلمل األمحر" ينشد مجله األمحر وأن من عرفه asking if anyone had seen his red camel, and that
َ ْ َ
whoever would find it should let him know. The Prophet
وجدت" أي :ال رده اهلل عليك كما
فليخرب عنه" .ال
supplicated against him that he would not find it, or that
ْ
َ
َ
ُ
ُ
يف الرواية األخرى" .إنما بنِي ِ
ت املساجد ملا بنِيت هل" Allah would not restore it to him (as in another
ثم بني هل سبب ادلاعء عليه ،وهو  :أن بيوت اهلل تعاىل narration). He then explained why he supplicated
against him, saying that the Houses of Allah (the
لم تنب ألمور ادلنيا من إنشاد الضوال وابليع والرشاءmosques) were not built for worldly affairs such as ،
بل بنيت للصالة وذكر اهلل -عز وجل -وطلب asking about lost items or buying and selling; rather,
they were built for prayer, the remembrance of Allah,
اآلخرة.
and seeking the Hereafter.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َْ َ
َّ
اتلخريج :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األسل ِيم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

ََ
ََ
• نش َد  :سأل برفع صوت لطلب ضاتله الِت فق َدها.
َ
َ
• د َاع إىل  :ت َع َّرف ىلع.
• ملا بُنيَ ْ
ت هل  :من الصالة واذلكر وتعلم العلم.
ِ

فوائد احلديث:
 .1انليه عن إنشاد الضالة يف املسجد.
 .2إنكار املنكر يف املسجد.
َْ
 .3ادلاعء ىلع من أنش َد َضاتله يف املسجد.
 .4يستحب اإلكثار يف املسجد من ذكر اهلل تعاىل ،والتسبيح ،واتلهليل ،واتلحميد ،واتلكبري وغريها من األذاكر.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   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 النرش 1418 :ه1997 -م
العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه
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ً
َ ُ ُْ
اجلمع ِة من باب اكن
أن رجال دخل املسجد يوم
َ َْ
صىل اهلل عليه- َنو دار القضاءِ ورسول اهلل
َُْ
 قائم خيط ُب-وسلم

A person entered the mosque on a Friday
through the gate facing Dar-ul-Qadaa’ while
the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, was standing
delivering the sermon
**

615. Hadith:

: احلديث.615

 «أن رجال دخل-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ْ
َ َْ
،ِاملسجد يوم اجل ُ ُم َع ِة من باب اكن حنو دار القضاء
َْ
ُ خي ُط
،ب
 قائم-صىل اهلل عليه وسلم- ورسول اهلل
َ ْ ْ َ
ً
 ثم، قائما-صىل اهلل عليه وسلم- فاستَقبَل رسول اهلل
َ َ َ
ُ ُّ
َ ََْ
السبُل
ت
ِ  وانقطع،ت األموال
ِ  هلك، يا رسول اهلل:قال
ُ
ُ ْ َ
صىل-  فرفع رسول اهلل: قال،فادع اهلل تعاىل يُ ِغيث َنا
َ
َّ
َّ
ْ
 الل ُه َّم،  الل ُه َّم أ ِغثنَا: يديه ثم قال-اهلل عليه وسلم
ْ َ َّ
ْ َ
 فال واهلل ما نرى يف: قال أنس. الل ُه َّم أ ِغثنَا، أ ِغثنَا
ْ
َ
 وما بيننا وبني َسل ٍع من، السماء من سحاب وال ق َز َع ٍة
ٌ َ َ
حابَة مثل
 فطلعت من ورائه س: قال.بيت وال دار
ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ
ْ  فلما تَ َو َّس َط.الرتس
ْ ُّ
.ت السماء انترشت ثم أمطرت
ِ
ً ْ
 ثم دخل: قال. فال واهلل ما رأينا الشمس َسبتا:قال
ْ
َ ْ ْ
 ورسول اهلل،رجل من ذلك ابلاب يف اجل ُ ُم َع ِة ال ُمق ِبل ِة
َ ْ ْ َ
َْ
ُ خي ُط
استَقبَل ُه
 ف،ب انلاس
 قائم-صىل اهلل عليه وسلمَ ْ َ َ َ
ْاأل ْم َو ُال َو ْان َق َط َعت
ً
 هلكت، يا رسول اهلل: فقال،قائما
َ
ُ ُّ
ُ
َّ
 فرفع رسول: قال، فادع اهلل أن ي ْم ِسك َها عنا،السبُل
َّ
 الل ُه َّم: يديه ثم قال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ
َّ
َ
ِّ َ َ
ُ ُ َ الظ َر
ون
 الل ُه َّم ىلع اآلاكمِ و,َح َوايلْنَا َوال َعليْنَا
ِ اب وبط
ِ
َّ
ْ  فَأَقْلَ َع: قال.الش َجر
ََ
َ َْ
 وخرجنا،ت
ت
ِ ِاألو ِدي ِة َومناب

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: “A person entered the mosque on a Friday
through the gate facing Dar-ul-Qadaa’ while the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, was standing delivering the sermon. The
man stood in front of the Messenger and said: ‘O
Messenger of Allah! The livestock are dying and the
roads are cut off. So supplicate to Allah for rain.’ The
Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon
him, raised his hands and said: ‘O Allah! Bless us with
rain. O Allah! Bless us with rain. O Allah! Bless us with
rain!’ By Allah! There were no clouds in the sky and
there was no house or building between us and Mount
Sila`. Then, all of a sudden, a big cloud like a shield
appeared from behind it (the mountain) and when it
arrived to the middle of the sky, it spread out and
rained. By Allah! We could not see the sun for a week.
Next Friday, a person entered through the same gate
while the Messenger, may Allah’s peace and blessings
be upon him, was delivering the sermon. The man
stood in front of him and said: ‘O Messenger of Allah!
The livestock are dying and the roads are cut off. So
supplicate to Allah to withhold the rain.’ The
Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon
him, raised his hands and said: ‘O Allah! Round about
us and not on us. O Allah! On the plateaus, on the
mountains, on the hills, in the valleys, and on the places
where trees grow.' The rain stopped, and we came out
walking in the sunshine.” Shareek said: “I asked Anas
whether it was the same person who had asked for rain
the previous Friday, and he replied: ‘I do not know.’”

 فسألت أنس بن: قال رشيك.»نميش يف الشمس
. ال أدري: أهو الرجل األول قال:مالك

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

While the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, was delivering the Friday sermon, a man
entered the mosque, stood in front of him, and called
him to point out the hardship they were going through
as the cattle were dying for lack of grass, the roads
were blocked, and the camels they used for travel and
to transport things had become lean due to the drought.
He asked the Prophet, may Allah’s peace and
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ً -صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
قائما خيطب يف
-  فاستقبل انليب، ودخل رجل،مسجده يوم اجلمعة

صىل اهلل-  ثم نادى رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم
ً
، مبينا هل ما فيهم من الشدة والضيق-عليه وسلم
 وانقطعت،حيث هلكت احليوانات من عدم الألك
، فهزلت اإلبل الِت نسافر وحنمل عليها،الطرق

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بسبب احنباس املطر وجفاف األرض ،وطلب منه

ادلاعء هلم بتفريج هذه الكربة ،فرفع انليب -صىل اهلل
َ َْ
عليه وسلم -يديه ثم قال" :امهلل أ ِغثنا" ثالث مرات،
كعادته يف ادلاعء ،واتلفهيم يف األمر املهم .ومع أنهم

لم يروا يف تلك الساعة يف السماء من سحاب وال

ضباب إال أنه يف أثر داعء املصطىف -صىل اهلل عليه
َ ْ
"سلع" قطعة صغرية،
وسلم ،-طلعت من وراء جبل
َ َّ َ ْ
َ
َّ
َ
فأخذت ترتفع .فلما وسطت السماء توسعت
َْ َ َ ْ
رشت ،ثم أمطرت ،ودام املطر عليهم سبعة أيام.
وانت

حىت إذا اكنت اجلمعة اثلانية ،دخل رجل ،ورسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -قائم خيطب انلاس ،فقال-مبينا ً أن دوام األمطارَ ،ح َ
بس احليوانات يف أماكنها
َّ ْ
الريع حىت جاعت ،وحبس انلاس عن الرضب
عن

يف األرض واذلهاب واإلياب يف طلب الرزق ،فادع
اهلل أن يمسكها عنا .فرفع يديه ثم قال ما معناه :امهلل
اجعل املطر حول املدينة ال عليها ،ئلال يرض بانلاس
يف معاشهم ،وتسري بهائمهم إىل مراعيها ،ويلكون

نزول هذا املطر يف األمكنة الِت ينفعها نزوهل ،من

اجلبال ،والروايب ،واألودية ،واملرايع .وأقلعت السماء

عن املطر فخرجوا من املسجد يمشون ،وليس عليهم

blessings be upon him, to supplicate to Allah, the
Almighty, to end their distress. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, raised his
hands and supplicated: “O Allah! Send down rain.” He
said it three times, as he usually did in a supplication
and on important issues.
Although there were no
clouds in the sky, a small cloud suddenly appeared
from behind the mountain, due to the Prophet's
supplication. When it was positioned in the middle of
the sky, it grew, spread, and rained for seven
consecutive days. Interestingly, the next Friday as the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
was delivering the sermon, a man came to complain
about the ceaseless rain, as it was keeping the cattle in
their stalls, unable to go grazing, until they were
starving, and it was preventing people from seeking
their livelihood. He asked the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, to invoke Allah the
Almighty to stop the rain. So he, once again, raised his
hands and supplicated to Allah to make the rain fall
around the city, not on it, so the people could go about
their daily lives, unharmed, and their livestock could go
to their pasture. And he implored Allah, the Almighty, to
let the rain fall on the areas where it would be beneficial,
such as the mountains, valleys, hills, and pastures. The
rain came to a halt, and they left the mosque walking in
sunshine.

مطر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة االستسقاء
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ َ
• دار القضا ِء  :دار عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -سميت بذلك ألنها بيعت يف قضاء دينه بعد وفاته ،غريب املسجد.
ً
َ
ُ
• فاستقبل رسول اهلل  :صار الرجل مقابال هل.
• هلكت  :تلفت.

• األموال  :املوايش.
ْ َ َ َ ْ ُّ ُ
السبُل  :توقف السري يف الطرق لضعف االبل أو قلتها بسبب القحط.
• انقطعت
َُ
• يُ ِغيثنا  :يزيل شدتنا بإنزال املطر علينا.
َّ
• الل ُه َّم  :يا اهلل.
َ
• ق َز َعة  :يه القطعة الرقيقة من السحاب.
ْ
• َسلع  :جبل قرب املدينة ،وهو يف اجلهة الغربية الشمايلة منها ،وقد دخل اآلن يف العمران.

• بيت وال دار  :ابليت املزنل الصغري يكون من الشعر ومن غريه ،وادلار املزنل الكبري وال يكون من الشعر.
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َّ ُ َ
َ
• ُّ ْ
َضب السيوف.
يتقون بها يف احلرب
الرتس  :صفيحة مستديرة من حديد،
• تَ َو َّس َطت َّ
الس َم َ
اء  :صارت يف وسطها.
ً
أسبواع ،من باب تسمية اليشء ببعضه.
• سبتًا :
َ
ُ
• ي ْم ِسك َها  :يمنعها.
َ
• َح َوايلْنَا  :اجعلها حوايلنا ،وحوايلنا :حونلا قريبا منا.
َ
ِّ
ِّ
َ
• اآلاكمِ َوالظ َراب  :اآلاكم اتللول املرتفعة من األرض ،ومفردها أكمة ،والظ َراب الروايب واجلبال الصغار ،ومفردها ظ ِرب.
َ
ِّ
ُُ
ون األ ْو ِديَة  :جماري السيول يف الشعاب.
• بط ِ
َّ
ََ
الش َ
ج ِر  :أمكنة نباتها.
ت
• منابِ ِ
• أَقْلَ َع ْ
ت  :توقفت عن املطر.
َ
• رشيك  :هو أبو عبد اهلل بن ايب ن ِمر املدين أحد رواة احلديث.

فوائد احلديث:
 .1أن فعل األسباب لطلب الرزق ،من ادلاعء ،والرضب يف األرض ،ال ينايف اتلولك ىلع اهلل -تعاىل-.
 .2استحباب ادلاعء بهذا ادلاعء انلبوي لطلب الغيث.
 .3جواز االستصحاء -طلب الصحو وتوقف املطر -عند الرضر باملطر ،وخص بقاء املطر ىلع اآلاكم والظراب وبطون األودية ألنها أوفق للزراعة

والريع.
ً
ً
َّ
 .4جواز طلب ادلاعء ممن يظن فيهم الصالح واتلىق من األحياء احلاَضين ،وهذا اتلوسل اجلائز ،أما اتلوسل جباه أحد من املخلوقني ،حيا أو ميتا،
فهذا ال جيوز ،ألنه من وسائل الرشك
 .5مرشوعية اإلحلاح يف ادلاعء.
 .6جواز تكليم اخلطيب يوم اجلمعة للحاجة.

 .7ظهور قدرة اهلل ابلاهرة يف إنزال املطر وإمساكه.

 .8حكمة انليب صىل اهلل عليه وسلم بادلاعء بإمساك املطر عما فيه َضر دون ما ال َضر فيه.
ً
 .9مرشوعية اخلطبة قائما.

 .10مرشوعية االستسقاء يف اخلطبة.
ِّ
 .11رفع ايلدين يف ادلاعء ،ألن فيه معىن االفتقار ،وحتري معىن اإلعطاء فيهما ،وقد أمجع العلماء ىلع رفعهما يف هذا املوقف.

 .12آية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكراماته ،ادلالة ىلع نبوته ،فقد استجيب داعؤه يف احلال ،يف جلب املطر ويف رفعه.

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  .1426اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري -طبعة دار الفكر-
دمشق -األوىل  .1381صحيح 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 .تأسيساألحاكم -أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3174( :
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A man, who was set for travel, asked the
أن رجال سأل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد
Prophet, may Allah's peace and blessings be
''?upon him: ''Which type of jihad is better
وضع رجله يف الغرز :أي اجلهاد أفضل؟ قال:
He replied: "A word of truth said to a
لكمة حق عند سلطان جائر
despotic ruler".

 .616احلديث:

عن طارق بن شهاب ابلجيل األمحّس -ريض اهلل
َّ ُ ً
رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد
عنه -أن
َْ َ
َ َُ
َ
ُّ
لكمة
وضع ِرجله يف الغر ِز :أي اجلهاد أفضل؟ قالِ « :
َح ًّق عند ُس َ
لطان َجائِ ٍر».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

**

616. Hadith:

Tariq ibn Shihaab al-Bajali al-Ahmasi, may Allah be
pleased with him, reported that a man, who was set for
travel, asked the Prophet, may Allah's peace and
''?blessings be upon him: ''Which type of jihad is better
He replied: "A word of truth said to a despotic ruler".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد تهيأ A man who was set for travel asked the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him: Which type
للسفر :أي اجلهاد أكرث ثوابا؟ فأخربه انليب -صىل اهلل of jihad is much rewarded? The Prophet, may Allah's
ً
عليه وسلم -عن أفضل اجلهاد ،وهو أن يأمر سلطانا peace and blessings be upon him, told him that it is to
enjoin an oppressive ruler to do good or to forbid him
ً
ظالما باملعروف ،أو أن ينهاه عن املنكر ،فاجلهاد ليس
from doing evil. Jihad is not restricted to fighting the
ً
مقترصا ىلع القتال للكفار ،بل هل مراتب ،واملذكور disbelievers; rather, it has levels. The type mentioned
أكرثها ثوابًا؛ ألنه مظنة القتل أو احلبس بسبب جور in this Hadith is the highest level in terms of reward,
because it makes one vulnerable to being killed or
السلطان ،ولقلة من يتصدى ذللك.
imprisoned because of the ruler's injustice, or because
it is seldom that someone takes it upon himself to
undertake this perilous task.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أقسام اجلهاد
راوي احلديث :رواه النساِئ وأمحد.
**

اتلخريج :طارق بن شهاب ابلجيل األمحّس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• الغ ْر ُز  :وهو راكب اجلمل إذا اكن من جدل أو خشب ،وقيل :ال خيتص جبدل وخشب .واملراد :أنه أراد السفر.
َ
• أي اجل َهاد أ َ
فضل؟ِ  :أي :أكرث ثوابا.
ِ ِ
• ُسلْ َطان َ
جائِر  :رئيس ظالم.
ٍ
اجل َها ِد  :بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
• ِ

فوائد احلديث:
 .1اجلهاد مراتب.
 .2األمر باملعروف وانليه عن املنكر من اجلهاد.
 .3نصح احلاكم من أعظم اجلهاد.
 .4جواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر ،وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوعظة؛ لعله يتذكر أو خيىش،
ً
ظاهرا.
واألصل أن يكون ذلك رسا إال إذا تعذر أو اكن املنكر

 .5إنما اكن ذلك أفضل اجلهاد؛ ألنه يدل ىلع كمال يقني فاعله ،وقوة إيمانه ،حيث تكلم باحلق عند هذا السلطان اجلائر ،ولم خيف من بطشه
بل باع نفسه وقدم أمر اهلل وحقه ىلع حق نفسه ،ويف هذا خماطرة أشد من خماطرة املقاتل يف ساحة املعركة.
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ُّ
 .6الرتفق بانلصح.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .سلسلة األحاديث
الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ملكتبة املعارف1422 ،هـ.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح
العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض،
الطبعة :األوىل 1430ه .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية،
حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3485( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, bought food
from a Jew and pledged him his iron
armor.

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اشَتى
من يهودي طعاما ،ورهنه درَع من حديد

 .617احلديث:

**

617. Hadith:

عن اعئشة بنت أيب بكر-ريض اهلل عنهما -أن `A'ishah bint Abu Bakr, may Allah be pleased with both
of them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم اشرتى من يهودي
peace and blessings be upon him, bought food from a
طعاما ،ورهنه ِد ْر ًاع من حديد.
Jew and pledged him his iron armor".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اشرتى انليب صىل اهلل عليه وسلم من يهودي طعاما
من شعري ،ورهنه ما هو حمتاج إيله للجهاد يف سبيل

اهلل ،وإعالء لكمته ،وهو درعه اذلي يلبسه يف

احلروب ،وقاية -بعد اهلل تعاىل -من سالح العدو،

وكيدهم.

**

ً

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, bought barley to serve as food from a Jew, and
pawned his coat of mail that he needed for jihad with
him. The Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, used to wear that armor in war to give himself
extra protection from the enemy's weapons.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الرهن
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يهودي  :نسبة إىل يهود ،واسم هذا ايلهودي أبو الشحم.

• رهنه  :من الرهن،وهو جعل عني هلا قيمة عند من يطالب بادلين فإذا تعذر سداد ادلين يبيعها ويأخذ حقه.
• دراع  :بكَس ادلال :آلة يتىق بها السالح.

فوائد احلديث:

ً
 .1جواز الرهن مع ثبوته يف الكتاب العزيز أيضا.

 .2جواز معاملة الكفار ،وأنها ليست من الركون إيلهم املنيه عنه .قال الصنعاين  :وهو معلوم من ادلين َضورة ،فإنه صىل اهلل عليه وسلم
ً
عرشا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب ويزنلون أسواقهم.
وأصحابه أقاموا بمكة ثالث عرشة سنة يعاملون املرشكني ،وأقام يف املدينة
 .3جواز معاملة َم ْن أكرث ماهل حرام ،ما لم يعلم أن عني املتعامل به حرام.
ً
 .4ليس يف احلديث ديلل ىلع جواز بيع السالح ىلع الكفار ،ألن ادلرع ليس من السالح وألن الرهن ليس بيعا أيضا ،وألن اذلي رهن عنده
ُْ َ
انليب صىل اهلل عليه وسلم درعه ،يف حساب املستأمنني اذلين حتت احلماية واحلراسة ،فال خيىش منهم سطوة أو خيانة .فإن إاعنة الكفار واألعداء
باألسلحة ،حمرمة وخيانة كربى.
ً
َ
َ
 .5ما اكن عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم من الزهد ،رغبة فيما عند اهلل وكرما ،فال يَدع ماال يقر عنده.
ً
ً
 .6تسمية الشعري بالطعام ،خالفا ملن قرص التسمية ىلع احلنطة فقد ثبت من بعض الطرق ،أنه عرشون أو ثالثون صااع من شعري.
 .7جواز الرهن يف احلرض.

 .8جواز الرشاء باثلمن املؤخر قبل قبضه ،ألن الرهن إنما حيتاج إيله حيث ال يتأَت اإلقباض يف احلال اغبلا.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم
للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5881( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, came to
Mina, he went to "Jamrat-ul-`Aqabah," and
threw pebbles at it. After that, he went to
his tent in Mina and sacrificed. Then he
called for a barber, pointed at the right side
of his head, and said, "Shave from here."
Then he pointed at his left side and said,
"Take (hair) from here." Then he
distributed his hair among the people.

، أَت مىن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
 ثم، ثم أَت مزنهل بمىن وَنر،فأَت اجلمرة فرماها
 ثم، وأشار إىل جانبه األيمن، خذ:قال للحالق
. ثم جعل يعطيه انلاس،األيَّس

**

618. Hadith:

: احلديث.618

-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
َ
، فأَت اجل َ ْم َرة فرماها، أَت ِم َىن-صىل اهلل عليه وسلم
ْ ُ
 «خذ» وأشار: ثم قال للحالق،ثم أَت مزنهل ب ِم َىن وحنر
َ
.انلاس
 ثم جعل يعطيه، ثم األيَس،إىل جانبه األيمن
َ ُ
َ
 ناول، وحنر ن ُسك ُه وحلق، ملا رىم اجل َ ْم َرة:ويف رواية
َّ
 ثم داع أبا طلحة،احلالق ِشق ُه األيمن فحلقه

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,
reported that when Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, came to Mina, he
went to "Jamrat-ul-`Aqabah," and threw pebbles at it.
After that, he went to his tent in Mina and sacrificed.
Then he called for a barber, pointed at the right side of
his head, and said, "Shave from here." Then he pointed
at his left side and said, "Take (hair) from here." Then
he distributed his hair among the people. In another
narration: "After he threw pebbles at "Jamarah
`Aqabah," he slaughtered his animal, then shaved his
head. The barber started with the right side of his head,
then he called Abu Talhah al-Ansaari and gave the hair
to him. Then he asked to shave his left side, and said:
"Shave it!" The barber shaved it and he gave the hair to
Abu Talhah. Then he said: "Distribute it among the
people"!

 ثم ناوهل، فأعطاه إياه-ريض اهلل عنه- األنصاري
َ ََّ ِّ
ْ
َ َ ْ األي
 فحلقه فأعطاه أبا،» «اح ِل ْق: فقال،َس
الشق
ْ
.» «اق ِس ْم ُه بني انلاس: فقال،طلحة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, arrived at Mina on the day of Eid during his
farewell pilgrimage, he threw pebbles at "Jamarah
`Aqabah," then went to his tent and slaughtered his
sacrifice. Then he called for a barber to shave his head.
He told the barber to start with the right side of his head,
and he started from there. Then he called Abu Talhah
al-Ansaari and gave him the hair that was shaved off
his right side. Then he shaved the remainder of his
head and gave the hair to Abu Talhah, and said:
"Distribute it among the people!" He did it. Some people
received one hair, some two, and some more than that.
This was to seek blessings in his hair. Such act is
permissible but exclusive to the Prophet Muhammad's
belongings, may Allah's peace and blessings be upon
him.
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 يف حجة الوداع-صىل اهلل عليه وسلم- ملا أَت انليب

 ثم ذهب إىل مزنهل وحنر،إىل مىن يوم العيد رىم اجلمرة
َّ
صىل اهلل-  ثم داع باحلالق فحلق رأسه؛ وأشار،هديه
َّ
َّ
ِّ
بالشق
 إىل الشق األيمن فبدأ احلالق-عليه وسلم
-ريض اهلل عنه األنصاري-  ثم داع أبا طلحة،األيمن

، ثم حلق بقية الرأس،وأعطاه شعر الشق األيمن لكه

" "اقسمه بني انلاس: وقال،وداع أبا طلحة وأعطاه إياه

 ومنهم من، فمن انلاس من ناهل شعرة واحدة،فقسمه
 ومنهم من ناهل أكرث حسب ما تيَس؛،ناهل شعرتان

- وذلك ألجل اتلربك بهذا الشعر الكريم؛ شعر انليب

-  وهذا جائز وخاص بآثاره.-صىل اهلل عليه وسلم

-.صىل اهلل عليه وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه مسلم بروايتيه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِم ًىن  :ماكن قريب من مكة ضمن حدود احلرم ،يقيم فيه احلجاج أيام الترشيق ،سيم بذلك؛ ملا يُمىن فيه من ادلماء ،ومعىن يمىن يسيل.
• اجل َ َ
مرة  :يه يف األصل :احلصاة ،ويسىم املاكن اذلي يرىم فيه احلصيات السبع :مجرة.
ُ
• خذ  :أي :خذ الرأس حللقه.
َّ
• ِشقه  :جانبه.
ُ َ ُ
• ن ُسكه  :هديه اذلي ساقه معه -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجته.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ابلدء بيمني املحلوق ،وهوشق الرأس األيمن.
 .2جواز اتلربك بآثار الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف حدود ما أذن به.
ً
 .3جواز ختصيص بعض انلاس باخلري دون غريهم؛ لكونهم أهال ذللك ،وذللك داع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أبا طلحة األنصاري -ريض
اهلل عنه وأرضاه ،-وأعطاه شعره ،وأمره أن يقسمه بني انلاس.

 .4فضيلة أيب طلحة ،وهو زوج أم سليم ،وهو اذلي حفر قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .5توزيع شعره -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع انلاس؛ يلكون بركة باقية عند انلاس بعد موته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .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 :األوىل1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3052( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, was performing
 توضأ-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ablution; he rinsed his mouth thrice and
blew water out of his nose thrice. He then  ويده، ثم غسل وجهه ثالثا، ثم استنْث،فمضمض
washed his face thrice and his right and left  ومسح برأسه بماء،ايلمىن ثالثا واألخرى ثالثا
forearms thrice, then he took more water
 وغسل رجليه حىت أنقاهما،غري فضل يده
and wiped over his head, and then he
washed his feet until he cleaned them.
**

619. Hadith:

: احلديث.619

ُ ْ
‘Abdullaah ibn Zayd, may Allah be pleased with him, : يَذكر أنه-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن زيد

reported that he saw the Messenger of Allah, may
 توضأ-صىل اهلل عليه وسلم- «رأى رسول اهلل
Allah's peace and blessings be upon him, perform
ََ
َ ْ ََ
َََْ ْ
ablution; he rinsed his mouth thrice and blew water out  ويده، ثم غسل وجهه ثالثا، ثم استنرث،فمضمض
of his nose thrice. He then washed his face thrice and  ومسح برأسه بماء غري،ايلُمىن ثالثا واألخرى ثالثا
his right and left forearms thrice, then he took more
َ ْ
ْ
ْ َ
ُ أن َق
.»اهما
 وغسل رجليْه حىت،فض ِل يَ ِد ِه
water and wiped over his head, and then he washed his
feet until he cleaned them.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Abdullaah ibn Zayd, may Allah be pleased with him,  عن كيفية-ريض اهلل عنه- خيرب عبد اهلل بن زيد
informs us of the manner in which the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, performed ، فأخرب أنه توضأ-صىل اهلل عليه وسلم- وضوء انليب
ablution. He tells us that when he, may Allah's peace  ثم أدخل املاء يف،فأدخل املاء يف فمه ثم أداره ثم جمه
and blessings be upon him, performed ablution, he took
 ثم غسل، ثم غسل وجهه ثالث مرات،أنفه وأخرجه
water into his mouth, swirled it around, and spat it out;
that he then took water into his nose and blew out the  ثم اليَسى إىل،يده ايلمىن إىل املرفق ثالث مرات
mucus and whatever else; and that he then washed his  ثم، ثم مسح رأسه بماء جديد،املرفق ثالث مرات
face thrice, then his right forearm up to the elbow thrice,
.غسل رجليه إىل الكعبني حىت أزال الوسخ عنهما
and then the left forearm up to the elbow thrice. Then
he wiped his head with new water and then washed his
feet up to the ankles until all the dirt was removed from
them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازِن:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي أزال الوسخ عنهما: • أنقاهما
ْ
. ثم يمجه، ثم يديره يف فمه، أن جيعل املاء يف فمه: املضمضة: • فمضمض
. إخراج ما يف األنف من خماط وغريه باملاء: االستنثار: • استنرث
. غري املاء املتبيق يف يده: • غري فضل يديه

:فوائد احلديث
-.صىل اهلل عليه وسلم-  بيان صفة وضوء انليب.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2استحباب تكرار غسل الوجه وايلدين ثالثا.

 .3أخذ ماء جديد ملسح الرأس.

 .4أن فرض الرأس املسح ،أما غسله فغري مرشوع.

 .5استحباب مسح الرأس مرة واحدة؛ ألنه لو اكن ثالثا ملا أغفل عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -بيان ذلك.

 .6ديلل اتليسري ىلع امللكفني ،حيث اكن فرض الرأس املسح ال الغسل ولو لكفوا الغسل لكن يف ذلك حرج ومشقة ،وقد قال تعاىل( :وما جعل
عليكم يف ادلين من حرج) [احلج.]78:
ُّ
 .7أن املرشوع غسل القدمني يف الوضوء ال مسحهما ،إال إن سرتهما خبف وحنوه فالسنة مسحهما.

 .8استحباب املبالغة يف إنقاء القدمني؛ ألن القدمني ُع َ
رضة لألوساخ ،فاستحب املبالغة يف غسلهما ،برشط عدم الزيادة ىلع ثالث مرات؛ للنيه
عن ذلك.

املصادر واملراجع:

املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مراعة املفاتيح رشح
فتح ذي اجلالل
مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -هُ .
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
َّ
َ
لوغ َ
عرفة .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،نرش :مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

الرقم املوحد)8381( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حج ىلع
َرحل واكنت زاملته

 .620احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, performed Hajj
on the back of a camel, and the same mount
was carrying his baggage as well.
**

620. Hadith:

َّ
أن رسول اهلل Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, -
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه:-
َ
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
ْ
ُ
ْ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ح َّج ىلع َرح ٍل واكنت َزا ِملتَه.
and blessings be upon him, performed Hajj on the back
of a camel, and the same mount was carrying his
baggage as well".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
ُّ
انليب -عليه الصالة والسالم -ىلع ظهر ابلعري The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
حج
him, performed Hajj on the back of a camel without a
من غري
ٍ
حممل وهو اليشء اذلي يوضع ىلع ابلعري ،ولم Mahmal, which is a litter placed on the camel, and he
ٌ
يكن هل بعري آخر حيمل عليه طعامه ومتاعه ،بل did not have another camel to carry his food and
َُ
baggage. Rather, he kept his stuff with him on this
جيعل ُه معه ىلع هذا ابلعري،مما يدل ىلع زهده وتقلله
camel, which shows his asceticism and disdain for this
َ ُ ُّ
من ادلنيا -عليه السالم ،-واحلديث ال يدل ىلع world. The Hadith does not indicate the prohibition of
حتريم ركوب ادلواب املرحية والفاخرة يف احلج ،وإن riding comfortable luxurious means of transportation in
Hajj. However, reducing the amount of luxury and
ُّ ُ
اكن اتلقلل من الرفاهية واتلنعم يف احلج هو األفضل comfort in Hajj is preferred, particularly if done with the
ً
intention to imitate the Messenger of Allah, may Allah’s
اقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
peace and blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

ُّ
ُ َُ ٌََ
ْ
يشء يُ َ
ٌ
وض ُع عليه5.
مجل ليس عليه
• َرح ٍل  :ما يُوضع ىلع ابلعري للركوب ،واملقصود هنا
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
• َزا ِملتَه َّ :
الطعام واملتاع6.
الزا ِملة ابلعري اذلي حي َمل عليه

فوائد احلديث:
 .1تَ َو ُ
ِّ
انليب -عليه الصالة والسالم -وتقلله من ادلنيا وزهده فيها7.
اض ُع
 .2هدي انليب -عليه الصالة والسالم -يف أداء العبادات ،ومن ذلك احلج8.
َ َ ُ ُّ ُ
الركوب يف احلج9.
 .3جواز
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز
إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430ه.

الرقم املوحد)2751( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, saw a man pray  رأى رجال-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
alone behind the first row, and he
 فأمره أن يعيد الصالة،يصِل خلف الصف وحده
commanded him to repeat the prayer.
**

621. Hadith:

: احلديث.621

َ عن واب
Waabisah ibn Ma‘bad al-Juhani, may Allah be pleased  أن-ريض اهلل عنه- صة بن َم ْعبَد اجلُهين
ِ
with him, reported: "The Messenger of Allah, may ِّ
ُ
َ
 رأى رجال يصيل-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
Allah’s peace and blessings be upon him, saw a man
ْ
َ ،وح َده
َّ خلف
.فأم َره أن يُ ِعيد الصالة
الصف
pray alone behind the first row, and he commanded him
to repeat the prayer".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

As the Messenger of Allah, may Allah’s peace and  من-صىل اهلل عليه وسلم- بعد أن انرصف رسول اهلل
blessings be upon him, finished his prayer and was
َّ
leaving the mosque, he saw a man pray alone behind ، فإذا برجل يصيل خلف الصف وحده،صالته نظر
َّ
the first row. He ordered him to repeat his prayer. The فأمره أن يعيد الصالة الِت صالها خلف الصف من
order was given in explicit terms, unequivocally
 وهذا رصيح؛ بأن صالة املنفرد خلف الصف،أوهلا
indicating that the prayer offered by a person alone
ُ
ُ
behind the row of congregational prayer is not valid. ال تصح؛ ألنه أمر باإلاعدة وال يأمر باإلاعدة ىلع أمر
Indeed, the Prophet's order to this man to repeat his ريض اهلل-  وما ورد يف حديث أيب بكرة،مندوب إيله
prayer would not have been given with regard to
something merely recommended. What is reported in  من أنه ركع دون الصف ثم دخل يف الصف فال-عنه
another Hadith, that Abu Bakrah, may Allah be pleased ينايف ما هنا ألنه لم يصل منفردا؛ ألنه أدرك الركوع
with him, bowed down outside the row and
 وكونه أدى تكبرية،-صىل اهلل عليه وسلم- مع انليب
subsequently joined it, does not actually contradict the
ruling in question, for Abu Bakrah did not pray alone. اإلحرام وجزء من الركوع منفردا ال يعين أنه صىل
That he made the Takbeer of Ihraam (saying "Allahu  فأكرث فهذا اذلي، خبالف من صىل ركعة،منفردا
Akbar" to commence the prayer) and performed part of
َّ
the Rukoo‘ (bowing) alone does not mean that he يتحقق فيه االنفراد وسواء اكن الصف مكتمال أو
َ  وعليه فمن،غري مكتمل
offered the prayer alone, unlike a person who offers a وجد يف الصف فُرجة يمكنه
whole Rak‘ah (unit of prayer) or more alone, regardless
of whether the row is complete or not. Hence, if a  فال حيل هل أن يقف وحده خلف،ادلخول فيها
ُ
َّ
person finds some room in the row into which he can fit  وإن لم جيد فرجة، فإن فعل لم تصح صالته،الصف
himself, it is not permissible for him to stand alone
َّ يف
 وقف خلف الصف وحده وال يرتك،الصف
behind the row; and if he did do so, his prayer is invalid.
.اجلماعة
However, if he does not find enough space in the row,
he can stand alone behind it, but he should not leave
the congregation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم:اتلصنيف
. رواه أبو داود وأمحد والرتمذي:راوي احلديث
ْ
-ريض اهلل عنه-  وابِ َصة بن َمعبَد اجلُهين:اتلخريج
 بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:فوائد احلديث

َّ  سواء اكن،الصف
َّ المنفرد خلف
ُ  عدم صحة صالة.1
.الصف مكتمال أو غري مكتمل
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 .2أنه ال يُرشع أن َجيُر ً
أحدا من َّ
الصف يلدخل معه ،ولو اكن مرشواع َبل َّني هل ذلك عليه الصالة والسالم ،وأما حديث طلق بن يلع -ريض اهلل
عنه " :-أال دخلت معهم أو اجرترت رجال؟ " فقد ضعفه مجع من العلماء رمحهم اهلل.

 .3إشارة إىل احلكمة من إجياب صالة اجلماعة ،يه :أن انلاس يكونوا متصافني بعضهم إىل جنب بعض حىت يشعروا بالوحدة واأللفة.
المبادرة إىل إنكار ُ
ُ .4
المنكر وعدم ُّ
السكوت عليه ،والقاعدة عند الفقهاء " :ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة"

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
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 :اثلانية  1395 ،ـه مسند
اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهمشاكة
املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م سبل السالم
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ
َ
َّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م ُ
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)11303( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, was once riding
a horse and fell down from it, injuring his
right side.

 ركب-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ُّ
ُ
ُ ،فرسا
حش ِشقه األيمن
ِ فُصع عنه فج
ِ
**

622. Hadith:

: احلديث.622

صىل اهلل عليه- عن أنس بن مالك أن رسول اهلل
ُّ
ُ
ُ فرصع عنه
،فج ِحش ِشقه األيمن
ِ ، ركب فرسا-وسلم
َّ
 فصلينا وراءه،فصىل صالة من الصلوات وهو قاعد
َّ ُ إنما ُجعل اإلمام يل: فلما انرصف قال،قعودا
،ؤتم به
ِ
 فاركعوا وإذا، فإذا ركع، فصلوا قياما،فإذا صىل قائما

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, was once riding a
horse and fell down from it, injuring his right side. He
led one of the prayers while sitting, and we prayed
behind him sitting as well. When he finished the prayer,
he said: "The imam is meant to be followed, so when
he prays standing, then pray standing; and when he
bows, bow; and when he rises from bowing, rise; and
when he says: 'sami`allahu liman hamidah (Allah hears
those who praise Him)', then say: 'rabbana wa lak-alhamd (Our Lord, for You is all praise)'; and when he
prays standing, then pray standing; and when he prays
sitting, then all of you pray sitting".

: فقولوا، سمع اهلل ملن محده: وإذا قال، فارفعوا،رفع

 وإذا، فصلوا قياما، وإذا صىل قائما،ربنا ولك احلمد
. فصلوا جلوسا أمجعون،صىل جالسا

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  راكبا فرسا فسقط-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
him, was riding a horse and fell down from it, injuring
his right side. So he led the Companions in one of the  فصىل بالصحابة صالة، فاْندش جانبه األيمن،منه
prayers while he was sitting. In turn, they prayed behind  فلما، فصلوا وراءه جلوسا،من الصلوات وهو جالس
him while they were sitting. When he finished the
-صىل اهلل عليه وسلم- انتهت الصالة أخربهم انليب
prayer, the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, informed them that the congregation أن املأموم يأتم بإمامه ويتابعه يف لك يشء فإذا كرب
follows the imam in everything. When he says "Allahu ً يكرب وإن ركع يركع وإن سجد يسجد وإن صىل قائما
Akbar (Allah is the Greatest)," they say it as well; when ً
ً
ً
،
جالسا
مثله
صىل
جالسا
صىل
وإن
صىل مثله قائما
he bows, they bow; when he prostrates, they prostrate;
if he prays standing, then they should pray standing like  كما، واكن إماما راتبا،إذا دخل الصالة وهو جالس
him; and if he prays sitting, then they should pray sitting
-  مع انليب-رضوان اهلل عليهم- حدث للصحابة
like him. This is so if he starts the prayer in the sitting
ً
posture and is a regular imam. And this is what  يوما حني رصع عن دابته-صىل اهلل عليه وسلم
happened with the Companions, may Allah be pleased وتأثر شقه األيمن فصىل قاعدا ً وصىل الصحابة خلفه
with them, when the Prophet, may Allah's peace and
ً
.قعودا
blessings be upon him, fell from the back of his riding
mount one day and his right side was affected, and so
he prayed while sitting, and the Companions prayed
behind him while sitting too.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

ْ
َ
• يلؤت َّم به  :أيِ :يلُقتَدى به يف الصالة ،ويتابع.
• ُرصع  :سقط.
• ُج ِحش  :اْندش.

فوائد احلديث:

َّ
حمرمة ،وإذا وقعت ً
أن مسابقة اإلمام َّ
عمدا بطلت صالته.
.1
َّ
 .2أن اتلخلف عنه كمسابقته ،ال جتوز.
َّ
َّ
 .3أن املرشوع يف حق اإلمام واملنفرد هو قول" :سمع اهلل ملن محده" عند الرفع من الركوع ،وأن ذلك ال يرشع يف حق املأموم.
َّ
 .4يستفاد من احلديث أن حالة املأموم تنقسم إىل أربع حاالت:إحداها :أن يسبقه ،فهذا حمرم مع العمد ،ومبطل للصالة ىلع القول الراجح ،فإن
َّ
فإن الصالة لم تنعقد.اثلانية :أن يوافق املأموم يف أقواهل وتنقالته ،فهذا مكروه ،وبعضهم َّ
حرمه ،وال يبطل الصالة
اكن السبق يف تكبرية اإلحرام،
َّ
َّ
إال يف تكبرية اإلحرام ،فإن الصالة لم تنعقد معه.اثلاثلة :أن يتخلف عنه ،واتلخلف اكلسبق يف أحاكمه.الرابعة :أن يتابعه يف أقواهل وأفعاهل ،وهذا
ِّ
هو املرشوع اذلي يدل عليه احلديث ،املرتب فعل املاموم بعد اإلمام بـ"الفاء" املفيدة للرتتيب واتلعقيب.
َّ
 .5أن املرشوع يف لك من اإلمام واملأموم واملنفرد بعد الرفع من الركوع -قول "ربنا ولك احلمد  ...إلخ"؛ فـ"سمع اهلل ملن محده" هو اذلكر املناسب
من اإلمام ،وأما "ربنا ولك احلمد" فيه مناسبة من اللك.
َّ
َّ
َّ
ً
ً
قاعدا لعذر ،فإن من تمام االقتداء واملتابعة أن يصيل املأمومون قعودا ،ولو من دون عذر.
 .6أن اإلمام الراتب إذا صىل
 .7مجلة (سمع اهلل ملن محده) حملها عند رفع رأسه من الركوع ،وأما َّ
(ربنا ولك احلمد) فمحلها بعد االعتدال من الركوع.

َّ
أن تكبرية املأموم تأِت بعد تكبرية اإلمام بال ختلف؛ سواء يف تكبرية اإلحرام ،أو يف تكبريات االنتقال ،فإن وافقه يف اتلكبري ،فإن َّ
كرب
.8
ً
ُ
اإلمام واملأمومون معا ،فيف تكبرية اإلحرام ،ال تنعقد صالة املأموم ،ويف سائر اتلكبريات يكره ذلك.
َُْ
َّ
َّ
ُ
َّ
اإلمام؛ يلوتم به" أداة حرص ،تشمل
 .9يقاس ما لم يذكر من أعمال الصالة ىلع ما ذكر منها هنا ،فيستحب املتابعة واالقتداء؛ فإن قوهل" :إنما جعل ِ
مجيع أعمال الصالة.
ً
ٌ
 .10قال شيخ اإلسالم :مسابقة اإلمام عمدا حرام باتفاق األئمة ،فال جيوز ألحد أن يركع قبل إمامه ،وال يرفع قبله ،وال يسجد قبله ،وقد
َّ
استفاضت األحاديث عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك؛ ألن املؤتم تابع إلمامه ،فال يتقدم ىلع متبوعه ،ويف بطالن صالته قوالن معروفان
للعلماء.

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.َّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد
اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت –
بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)11290( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صام يوم

 .623احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, fasted on the
Day of `Aashooraa

َعشوراء

**

623. Hadith:

عن ابن عباس ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل -صىل Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم -صام يوم اعشوراء وأمر بصيامه.
blessings be upon him, fasted on the Day of
"`Aashooraa, and ordered Muslims to fast on it.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اتفق العلماء ىلع أن صوم يوم اعشوراء سنة وليس Scholars agreed that fasting on the Day of `Aashooraa
is an act of Sunnah (recommended) and not obligatory,
بواجب ،واختلفوا يف حكمه يف أول اإلسالم حني and they differed regarding its ruling during the early
رشع صومه قبل صوم رمضان ،هل اكن صيامه days of Islam when fasting on it was legislated before
ً
the fasting of Ramadan was ordained. Was fasting the
واجبا أم ال؟ ،فعىل تقدير صحة قول من يرى أنه اكن
Day of `Aashooraa at that time obligatory or not? So,
ً
واجبا ،فقد نسخ وجوبه باألحاديث الصحيحة ،منهاconsidering the correctness of the view that it was :
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن قريشا ً اكنت تصوم obligatory at that time, then its obligation has been
abrogated with other authentic Hadiths, such as the
يوم اعشوراء يف اجلاهلية ،ثم أمر رسول اهلل -صىل اهلل following: `A'ishah, may Allah be pleased with her,
عليه وسلم -بصيامه حىت فرض رمضان ،وقال رسول reported that Quraysh used to fast on the Day of
`Aashooraa in the pre-Islamic times, then the
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من شاء فليصمه ومن
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
شاء أفطر" .رواه ابلخاري ( 24/3رقم ،)1893ومسلم be upon him, ordered fasting on it until Ramadan was
made obligatory to fast. In another Hadith, the
( 792/2رقم.)1125
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "Whoever wishes may fast on it, and
whoever wishes may not fast." [Sahih-ul-Bukhari, 3/24:
1893; Sahih Muslim, 2/792:1125; Sharh Muslim, 8/4; al]Fat-h, 4:246
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اعشوراء  :هو ايلوم العارش من شهر املحرم.

فوائد احلديث:

َّ ٌ
 .1استحباب صوم يوم اعشوراء ،وأنه ُسنة.
 .2يسن أن يصوم ً
يوما قبله معه ،وأن يكرث من صيام شهر اهلل املحرم.

املصادر واملراجع:

1-تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-2 .رياض الصاحلني

من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام
ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه-4 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل
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ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد
عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-6 .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار
املعرفة-بريوت-7 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10121( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, peace be upon
him, said: "When you see someone buying
or selling in the mosque, say to him: 'May
Allah not make your sale profitable!' And
when you see someone announcing a lost
item in the mosque, then say: 'May Allah
not return it to you"'!

 إذا: قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
 ال: فقولوا،رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد
 وإذا رأيتم من ينشد فيه،أربح اهلل جتارتك
 ال رد اهلل عليك: فقولوا،ضالة

**

624. Hadith:

: احلديث.624

Abu Hurayrah reported that the Messenger of Allah, صىل-  أن رسول اهلل،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َْ
ُ ْ
peace be upon him, said: "When you see someone
 إذا َرأيتُم َمن يَ ِبيع أو يَبتَاع يف: قال-اهلل عليه وسلم
buying or selling in the mosque, say to him: 'May Allah
َ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ
ْ َ
not make your sale profitable!' And when you see  وإذا رأيتم من، ال أربح اَلل ِجتارتك: فقولوا،املسجد
َّ
ُ ْ
َّ َ
someone announcing a lost item in the mosque, then
. ال َرد اهلل عليك: فقولوا،يَنش ُد فيه َضالة
say: 'May Allah not return it to you"'!
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "When you see someone
buying or selling in the mosque." Not naming the item
that is being sold implies the coverage of this verdict to
any purchasable item. The Messenger ordered his
followers to supplicate against those who buy and sell
in the mosque out loud. He ordered them to say: "May
Allah not make your sale profitable." This verdict has a
connection to this verse: {So their commerce was
profitless.} [Surat-ul-Baqarah: 16] It is also allowed to
supplicate against both the buyer and the seller. The
reason why purchasing inside the mosque is not
allowed is because the mosque is the marketplace of
the hereafter. The one who treats it as a marketplace of
this world and not of the hereafter makes himself liable
to be supplicated against with loss and deprivation,
which is the very opposite of his purpose, so that people
would restrain from doing it. This action is undesirable
inside the mosque out of veneration for it.

 (إذا رأيتم من:-صىل اهلل عليه وسلم- قال رسول اهلل
 وحذف:) يشرتي (يف املسجد:يبيع أو يبتاع) أي
. فيشمل لك ما يباع ويشرتى،املفعول يدل ىلع العموم

عليه الصالة- فمن اكنت هذه حاهل فقد أرشد

ابلائع-  أن يزجر ويقال للك منهما-والسالم
:) باللسان جهرا (ال أربح اهلل جتارتك-واملشرتي
، ال جعل اهلل جتارتك ذات ربح ونفع: أي،داعء عليه
 {فما رحبت:-تعاىل- وفيه إيماء وإشارة إىل قوهل

 ال أربح اهلل: ولو قال هلما معا،]16 :جتارتهم} [ابلقرة
 وتعليل هذا الزجر.جتارتكما جاز؛ حلصول املقصود

لكون املسجد سوق اآلخرة فمن عكس وجعله سوقا
َ لدلنيا
فح ِّري بأنه يدَع عليه باخلَسان واحلرمان؛
 وترهيبا وتنفريا من مثل،معاقبة هل بنقيض قصده

. فيكره ذلك باملسجد تزنيها،فعله

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

:معاين املفردات

. يشرتي: • يبتاع
. سيم به حرفة ابليع والرشاء، اتلجارة بالكَس مصدر: • جتارتك

. نافعة ناجحة-تعاىل-  داعء أال جيعلها اهلل: • ال أربح اهلل جتارتك
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فوائد احلديث:
 .1ذكر أهل العلم أنه ال ينبيغ ملن هل حرفة أن جيلس يف املسجد ويمارس حرفته.
َّ
َّ
ً
 .2ظاهر احلديث أنه جيب ىلع من سمع من يبيع ،أو يشرتي يف املسجد ،أن يقول هل جهرا :ال أربح اهلل جتارتك؛ فإن املساجد لم تنب للبيع
والرشاء.

 .3حتريم ابليع والرشاء واإلعالن عن ابلضائع يف املسجد أو القاعة املخصصة للصالة إذا اكنت تابعة للمسجد.

 .4املساجد إنما بنيت لطاعة اهلل وعبادته ،فيجب أن حتفظ من جتارة ادلنيا.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم
اتلمييم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،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:
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه،
األوىل 1427ه2006 ،م .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.

الرقم املوحد)10891( :
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When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, was on a
journey and wished to offer voluntary
prayers, he made his she-camel face the
Qiblah (prayer direction), said Takbeer
(Allahu Akbar), and then prayed towards
whatever direction his mount would face.

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة,
َّ
فكرب ،ثم صىل حيث اكن وجهه ِراكبه

 .625احلديث:

**

625. Hadith:

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل Anas, may Allah be pleased with him, reported: "When
ْ
َ
َ
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
عليه وسلم -اكن إذا سافر فأراد أن ي َت َط َّوع استقبَل
blessings be upon him, was on a journey and wished to
َْ
َّ
َ َ
َّ َ َ ُ ُ
َّ
بِناق ِته ال ِقبلة ,فكرب ،ثم صىل حيث اكن وجهه ِراكبهoffer voluntary prayers, he made his she-camel face the .
Qiblah (prayer direction), said Takbeer (Allahu Akbar),
and then prayed towards whatever direction his mount
would face".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سافر وأراد أن Whenever the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, was on a journey and wanted
يصيل نافلة استقبل ال ِقبلة بناقته عند تكبرية to offer a voluntary prayer, he would face the Qiblah
ِّ
َ
(prayer direction) on his mount while reciting the
األحرام ،ثم يُصيل حيث اكنت ِجهة َسف ِره.
Takbeerat-ul-Ihraam" (saying Allahu Akbar to start the
prayer), and then he would pray in whatever direction
he was heading to.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• يتطوع  :يصيل نافلة.

فوائد احلديث:

ُ
الراحلة يف َّ
ً
انلافلة ىلع َّ
جواز صالة َّ
قصريا ،ولو بال ُعذر.
السفر ،ولو
.1
ْ
ْ
َ
َّ
 .2استحباب استقبال ال ِقبلة عند افتتاح الصالة ىلع الراحلة ،ثم ال بأس أن يصيل إىل جهة سريه.
َ
َّ
ُ ِّ
ُ ِّ
َ َ
صيل ىلع َّ
راحلته لم تصح صالته.
 .3أن الم
اجلهة الِت اجتهت به ِ
اجلهة الِت ت َوجهت به ِ
الر ِ
راحلته فلو صىل إىل غري ِ
احلة يصيل إىل ِ
ُ
َّ
ً
َّ
َّ
 .4التسهيل واتلخفيف يف انلوافل ترغيبا يف اإلكثار منها.
َ َ
 .5أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -حجة؛ ألن ً
أنسا -ريض اهلل عنه -ذك َره لالستدالل به.
َ ِّ
َ
 .6أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خمصص لدليلل القويل ،وهو قوهل -تعاىل( :-ومن حيث خرجت ف َول وجهك شطر املسجد احلَرام) [ ابلقرة
]149 :
ُ ِّ
ًّ
َّ
 .7عدم جواز صالة الفريضة ىلع الراحلة ،بل الواجب عليه أن يصليها مستقرا يف األرض إال لعذر رشيع كمرض أو مطر أو خوف عدو.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
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َ
َّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
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)10644( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, made
Takbeer (said: 'Allaahu Akbar' (in prayer)),
he would raise his hands up to the level of
his ears. When he bowed, he would raise
his hands up to the level of his ears, and
when he raised his head from bowing and
said: ‘Sami‘-Allahu liman hamidah,' he
would do the same.

 اكن إذا-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

 وإذا ركع،كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه
رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه

**

626. Hadith:

: احلديث.626

 «أن رسول-ريض اهلل عنه- عن مالك بن احلويرث
َ
 اكن إذا ك َّرب رفع يديه-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ
َُُ
َ ُ حىت
 وإذا ركع رفع يَديه حىت،حيا ِذ َي بهما أذنيْه
ُ
ُ
َُ
: وإذا رفع رأسه من الركوع» فقال،حيَا ِذ َي بهما أذنيْه
َ َ
َ
.محده» فعل ِمثل ذلك
ِ «سمع اهلل لِمن

Maalik ibn al-Huwayrith, may Allah be pleased with him,
reported: "When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, made Takbeer (said:
'Allaahu Akbar' (in prayer)), he would raise his hands
up to the level of his ears. When he bowed, he would
raise his hands up to the level of his ears, and when he
raised his head from bowing and said: ‘Sami‘-Allahu
liman hamidah,' he would do the same".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Maalik ibn al-Huwayrith informs us that when the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
made Takbeer, he would raise his hands up to the level
of his ears, i.e. when he made the opening Takbeer, he
would raise his hands until they were on the same level
with his ears. Another narration reads: “up to the level
of the highest part of his ears." The Hadith of Ibn ‘Umar,
may Allah be pleased with him, reads: "He used to raise
his hands up to the level of his shoulders." These are
three narrations: 1. He raised his hands until they were
on the same level with his ears. 2. He raised his hands
until they were on the same level with the highest part
of his ears. 3. He raised his hands until they were on
the same level with his shoulders. One is free to
choose one of these options, or he may raise his hands
up to the level of his shoulders, such that the tips of his
fingers are on the same level with the highest part of
his ears, his thumbs with his earlobes, and his palms
with his shoulders. "When the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, made
Takbeer, he would raise his hands," i.e. he would raise
them while saying "Allahu Akbar". One of Muslim’s
narrations reads: "He raised his hands then said
'Allaahu Akbar,'" i.e. he made Takbeer after raising his
hands. In another narration: "He said 'Allaahu Akbar'
then raised his hands." These are three manners of
raising the hands at the opening Takbeer. This act of
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-  أن انليب-ريض اهلل عنه- خيرب مالك بن احل ُ َو ْي ِرث
َ
 "اكن إذا ك َّرب رفع يَديه حىت:-صىل اهلل عليه وسلم
َ
ُ
َُُ
 إذا ك َّرب تكبرية اإلحرام رفع:حيَا ِذ َي بهما أذنيْه" يعين
ُُ
ُ
ُ
 "حىت حيَا ِذ َي: ويف رواية،يَ َديه حىت حيَا ِذ َي بهما أذنيه
ُ
ُ
َُُ
َ :األذن
 ويف حديث.أاع ِيلها
 وفروع."بهما فروع أذنيه
 "اكن يرفع يَديه حىت:-ريض اهلل عنه- ابن عمر
َ ْ ً
َ ْ
ُ
.ساويا ملنكبَيه
حياذي بهما منكبيه" أي مقابل وم
ُ
 يرفع يديه حىت حياذي: األوىل:فهذه ثالث روايات
ُ
َُُ
 يرفع يديه حىت حياذي بهما: اثلانية.بهما أذنيه
ُ
ُ
َُُ
 يرفع يديه حىت حياذي بهما:  اثلاثلة.فروع أذنيه
َ ْ
 فهو خمري بني ذلك أو يرفع يديه َحذو.منكبَيه
ُ
َ ْ
ُ
َُُ
منكبيه حبيث حتاذي أطراف أصابِعه فروع أذنيْ ِه أي
َ ْ
َُُ
َُُ
ْ َ
.أىلع أذنيْ ِه وإبهاماه شح َم َِت أذنيْ ِه وراحتاه منكبيه
َّ  يرفع يَديه مع: "إذا َك َّرب رفع يَديه" أي:وقوهل
،اتلكبري
ُ
ِّ
،يكرب" أي بعده
 "يرفع يَديه ثم:ويف رواية عند مسلم
َ
 " ك َّرب ثم رفع يَديه " فهذه ثالث صور لرفع:ويف أخرى

 تكون هذه: فعىل هذا.ايلدين عند تكبرية األحرام
ُّ
َ السنة قد
 فيعمل جبميعها،وردت ىلع وجوه متنوعة
ُّ اتبااع
صىل اهلل عليه- للسنة يف لك ما َورد عنه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ

وسلم" .-وإذا ركع رفع يَديه حىت ُحيَاذ َ
ي بهما Sunnah was reported to be done in various ways, so
ِ
one should apply all of them in compliance with the
الركوع رفع يَ
أُ ُذ َنيْه"يعين :إذا َرشع يف ُّ
حىت
ديه
Sunnah. "When he bowed, he would raise his hands
ُُ
َُ
ُ
حياذي بهما أذنيه ،وهذا هو املوضع اثلاين مما يستحب up to the level of his ears," i.e. as he began to bow, he
raised his hand until they were on the same level with
فيه رفع ايلَدين" .وإذا رفع رأسه من ُّ
الركوع" فقال:
his ears, and this is the second position in which it is
َ
َ َ
َ
َّ
"سمع اهلل لِمن ِ
محده" يعين :إذا رشع يف الرفع من recommended to raise the hands. "When he raised his
ِّ
َ
َ
اذلكر من head from bowing and said: 'Sami‘-Allahu liman
محده" وهذا
الركوع قال" :س ِمع اهلل ملن ِ
hamidah,'" i.e. when he began to raise his head from
واجبات الصالة" .فعل ِمثل ذلك" أي :فعل رسول اهلل bowing, he would say "Sami‘-Allahu liman hamidah
صىل اهلل عليه وسلم -مثلما فعل عند َّاتلكبري :رفع (Allah hears those who praise Him)," and this Dhikr is
َ
ُُ
"one of the duties of the prayer. "He would do the same,
يديه حىت َحاذى بهما أذنيه ،وهذا هو املوضع اثلالث
i.e. the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ُ
مما يستحب فيه رفع ايلدين يف الصالة .فهذه ثالث blessings be upon him, would do the same as he did
مواضع يستحب فيها رفع ايلدين يف الصالة ،والرابع when he said “Allaahu Akbar”: raised his hands until
they were on the same level with his ears, and this is
هو رفع ايلدين عند القيام من التشهد األول يف the third position in which it is recommended to raise
the hands in prayer. These are three positions in which
الصالة اثلالثية أو الرباعية.
it is recommended to raise the hands in prayer, and the
fourth is to raise the hands when standing after saying
the first Tashahhud in the three-Rak`ah and fourRak‘ah prayers.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َ ُُ
ُ َ َ
ْ
َُ َ
َُ َ
و"حذو أذنيه" ،و"حاذوا باملنَا ِكب" أي :قابلوا بعضها ببعض.
كبيه"،
• حيا ِذي  :المحاذاة :المقابلة ،ومنهِ " :حذاء من ِ

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع مرشوعية تكبرية اإلحرام عند ادلخول يف الصالة.
ُ
ْ َ
َ
كبني ،عند افتتاح الصالة بتكبرية اإلحرام ،وكذلك عند تكبرية الركوع ،وعند رفع رأسه من ُّ
الركوع.
 .2استحباب رفع ايلَدين حىت حتاذي ال ِمن
َّ
ُ
ْ َ
َ
كبري.
 .3فيه إشعار بأن رفع ايلدين عند ادلخول يف الصالة مصاحب للت ِ
الرفع من ُّ
 .4فيه التَّسميع عند َّ
الركوع ،وهو من واجبات الصالة.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .مطالع األنوار ىلع
صحاح اآلثار ،تأيلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل 1433 ،ـه 2012 -م .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ـهجمموع الفتاوى  ،تأيلف :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،انلارش:
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية .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 ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن
البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه_  2006م.

الرقم املوحد)10908( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, would
sometimes get up at the time of Fajr (dawn
prayer) while in a state of Janaabah after
having sexual intercourse with his wives,
then he would perform Ghusl and fast.

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
ٌُ
ُْ ُ ُ
يد ِركه الفجر وهو جن ٌب من أهله ،ثم يغتسل
ويصوم

 .627احلديث:

**

627. Hadith:

عن اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنهما« -أن رسول `A'ishah and Umm Salamah, may Allah be pleased with
both of them, reported: "The Messenger of Allah, may
ُْ ُ ُ
وهو
الفجر
ه
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يد ِرك
Allah's peace and blessings be upon him, would
ُجنٌ ٌ
ب من أهله ،ثم يغتسل ويصوم ».
)sometimes get up at the time of Fajr (dawn prayer
while in a state of Janaabah after having sexual
intercourse with his wives, then he would perform
Ghusl and fast".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خترب اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنهما -أن انليب `A'ishah and Umm Salamah, may Allah be pleased with -
both of them, inform us that the Prophet, may Allah's
صىل اهلل عليه وسلم -اكن جيامع يف الليل ،وربما peace and blessings be upon him, used to have sexual
أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل ،ويتم صومه وال intercourse with his wives at night, and perhaps the
َ ْ َ َ ْ time for Fajr prayer would come while he was in the
يقِض ،واكن إخبارهما بذلك جوابا لمروان بن
ِ state of Janaabah and had not yet performed Ghusl. If
َْ َ
احلك ِم حني بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك .وهذا he were fasting on that day, he would complete his fast
without making up for it. They mentioned this as an
احلكم يف رمضان وغريه.
answer to Marwaan ibn al-Hakam when he sent
someone to ask them about this matter. This ruling
applies in Ramadan and all other months.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما جيوز للصائم
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

َ
• اكن يُدركه الفجر  :يعين يطلع عليه الفجر ،وهو جنب من مجاع أهله.

• الفجر  :بياض الصبح.
• وهو ُجنٌ ٌ
ب  :أي :ذو جنابة ،واجلنابة :لك ما أوجب الغسل جبماع أو إنزال بغري مجاع.
• من أهله  :من مجاع أهله ،واملراد باألهل :الزوجات.
• ثم يغتسل  :يعمم املاء الطهور ىلع مجيع ابلدن.

• يصوم  :الصوم :هو اإلمساك عن املفطر ىلع وجه خمصوص.

فوائد احلديث:

 .1صحة صوم من أصبح ُجنُبًا ،من مجاع يف الليل.

 .2يقاس ىلع اجلماع االحتالم بطريق األوىل؛ ألن االحتالم بغري اختياره.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3اتلرصيح بأن اجلنابة من مجاع األهل رفعت شك حصول االحتالم؛ ِ َتل َ ُّ
زنه األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم عن تالعب الشيطان اذلي هو
سبب االحتالم.
ً
ٌ
 .4فيه ديلل ىلع جواز تأخري الغسل إىل بعد طلوع الفجر ،ويقاس ىلع ذلك احلائض وانلفساء إذا انقطع دمها يلال ثم طلع الفجر قبل اغتساهلا
َّ
صح صومها.
 .5عدم وجوب املبادرة باالغتسال من اجلنابة.

 .6فيه جواز اجلماع يف يلايل رمضان ،ولو اكن قبيل طلوع الفجر.

 .7فضل نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإحسانهن إىل األمة ،فقد نقلن عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من العلم اليشء الكثري انلافع ،ال
سيما األحاكم الرشعية املزنيلة الِت ال يطلع عليها غريهن ،فريض اهلل عنهن وأرضاهن.
َ ْ َ َ ْ َْ َ
 .8الرجوع يف العلم إىل من هو أقرب إحاطة به فإن إخبارهما بذلك (اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنها ) -اكن جوابا لمروان ب ِن احلك ِم حني
بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك.
 .9جواز اتلرصيح بما يستحيا منه للمصلحة.
 .10فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4522( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to pray
while carrying Umaamah the daughter of
Zaynab, daughter of the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him

ُ َ ِّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصِل
َُ ََ
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم-

 .628احلديث:

**

628. Hadith:

ََ ََ َ
األنْ َ
ار ِّي -ريض اهلل عنه -قال« :أن
ص
عن أيب قتادة
ِ
ُ َ ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل وهو
َُ ََ
امة بنت زينب بنت رسول اهلل -صىل اهلل
حامل أم
َ
ْ
عليه وسلم .»-وأليب العاص بن الربيع بن عبد شم ٍس

Abu Qataadah al-Ansaari, may Allah be pleased with
him, reported: “The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to pray while
carrying Umaamah the daughter of Zaynab, daughter
of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him.” Another narration reported by
ريض اهلل عنه« :-فإذا سجد وضعها ،وإذا قام Abu al-`Aas ibn ar-Rabee` ibn `Abd Shams, may Allahbe pleased with him, reads: “When he prostrated
محلها».
himself, he would put her on the ground, and when he
”stood up, he would carry her.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيمل بنت ابنته The Hadith informs that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, would occasionally carry
ويه أمامة بنت زينب وهو يف الصالة ،حيث جيعلها Umaamah, the daughter of his daughter Zaynab, while
ىلع اعتقه إذا قام ،فإذا ركع أو سجد وضعها يف األرض he was in prayer. He would put her on his shoulder
ً
ً
when he was standing and place her on the ground
حمبة وحنانا.
when he bowed or prostrated himself. He did this out of
love and affection.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه -

أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ِّ
• يصيل  :صالة الظهر أو العرص ويف رواية ملسلم يؤم انلاس.

• سجد  :نزل إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• وضعها  :أي وضع أمامة ىلع األرض.

• إذا قام  :من السجود إىل الركعة اتلايلة.

فوائد احلديث:
 .1جواز مثل هذه احلركة -وهو محل الصيب ووضعه -يف صالة الفريضة وانلافلة ،من اإلمام واملأموم واملنفرد ولو بال َضورة إيلها.
 .2جواز مالمسة ومحل من تظن جناسته ،تغليبا لألصل-وهو الطهارة -ىلع غلبة الظن .وهو -هنا -جناسة ثياب األطفال وأبدانهم.
 .3تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولطف خلقه ورمحته.
 .4يَس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها.
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 .5جواز إدخال األطفال يف املساجد برشط أال يغلب ىلع الظن إزاعجهم للمصلني.

 .6أن احلراكت الِت للحاجة ال تبطل الصالة برشط أال ختل بهيئة الصالة حبيث يظن من يراه أنه ال يصيل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة
مكتبة الصحابة االمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل  .1426صحيح 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 .تأسيس األحاكم -أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3226( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, used to raise
his hands up to his shoulders at the
beginning of the prayer

 اكن يرفع-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة

**

629. Hadith:

: احلديث.629

صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
َْ
َ
َ
َ
كبيه إذا
ِ  اكن يرفع يديه حذو من-اهلل عليه وسلم
َ
 وإذا رفع رأسه من، وإذا ك َّرب للركوع،افتتح الصالة
َ
 سمع اهلل ملن: وقال، رف َعهما كذلك أيضا،الركوع
َ َّ
َ َ
 واكن ال يَفعل ذلك يف،ربنا ولك احلَمد
،محده
ِ
ُّ
.السجود

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, used to raise his hands up
to his shoulders at the beginning of the prayer, when
saying the Takbeer for bowing, and when raising his
head from bowing, after which he used to say: 'Sami`a
Allahu liman hamidah, Rabbana wa laka-l-hamd (Allah
hears the one who praises Him, our Lord, to You
belongs praise).' He did not use to do this (raising his
hands) in prostration.”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

At the opening of the prayer, the Prophet, may Allah’s  إذا افتتح الصالة-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
peace and blessings be upon him, used to raise his
َ
ُ
hands up to exactly the level of his shoulders. Likewise, ،باتلكبري يرفع يديه حىت تصريا مقابل منكبيه
َُ
ً
he used to do the same before bowing, and on his way صىل اهلل عليه-  وكذلك اكن.حما ِذيني هلما تماما
up from bowing. Therefore, it is recommended to raise
 يرفع يديه عند الرشوع يف الركوع وعند-وسلم
one’s hands in these three places in the prayer. He
used to say when rising from bowing: "Sami`a Allahu  فهذه ثالثة مواضع يستحب.رشوعه يف الرفع منه
َ ْ
liman hamidah, Rabbana wa laka-l-hamd (Allah hears  واكن يقول عند.كبني
فيها رفع ايلدين َحذو ال ِمن
the one who praises Him, our Lord, to You belongs
praise)." This is exclusive to the imam and the one who  ربنا ولك، سمع اهلل ملن محده:الرفع من الركوع
is praying alone. As for the one who is praying behind  وهذا خاص، فيجمع بني التسميع واتلحميد،احلمد
an imam in congregation, he should only say "Rabbana
 ربنا ولك احلمد؛: أما املأموم فيقول،باإلمام واملنفرد
wa laka-l-hamd". This is supported by a Hadith narrated
by Al-Bukhari and Muslim in which Anas, may Allah be مليجء السنة بذلك كما يف الصحيحني من حديث
pleased with him, reported that the Prophet, may صىل اهلل عليه-  عن انليب-ريض اهلل عنه- أنس
Allah’s peace and blessings be upon him, said: "If he
(the imam) says: 'Sami`a Allahu liman hamidah', then : سمع اهلل ملن محده؛ فقولوا: (وإذا قال:  أنه قال-وسلم
say: 'Rabbana wa laka-l-hamd.'” He did not use to raise  واكن ال يرفع يديه عند اهلوي إىل.)ربنا ولك احلمد
his hands when going down for prostration, nor when
َّ
rising up from it. This is supported by another narration  ويؤيده رواية ابلخاري،السجود وال يف الرفع منه
َ
of Al-Bukhari that reads: "And he would not do that  (وال يفعل ذلك حني يسجد وال حني يرفع:األخرى
(raising his hands) when he prostrates, nor when he
.)رأسه من السجود
raises his head from prostration.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• َحذو  :إزاء ُ
ومقابل.
َ
ُ
المنْكب :جمتمع رأس َ
• منْكبيه َ :
العضد والكتف.
ِ

فوائد احلديث:

ُ
ْ َ
 .1استحباب رفع ايلدين حىت حتاذي املنكبني ،عند افتتاح الصالة بتكبرية اإلحرام ،وكذلك عند تكبرية الركوع ،وعند رفع رأسه من الركوع.

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 .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .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 .منار القاري رشح خمترص
صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق،
مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)10907( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to offer
voluntary prayer on the back of his riding
beast (camel), whatever direction it went.
He would nod his head (instead of bowing
and prostration) . Ibn `Umar would do so
as well

 اكن يسبح-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
، يومئ برأسه، حيث اكن وجهه،ىلع ظهر راحلته
.واكن ابن عمر يفعله

**

630. Hadith:

: احلديث.630

 «أن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ
ُ ِّ َ ُ
هر
ِ  اكن يسبح ىلع ظ-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ
ُ َ َ َ
ُ ُ ُُ
ُ واكن
َ ابن ُع
مر
،أس ِه
ِ ر
ِ  يو ِمئ ِب َر،احل ِته حيث اكن َوجهه
ُ
ُ َ َ
َ
ُ ُ
: وملسلم.»ريه
ِ  «اكن يو ِتر ىلع ب ِع: ويف رواية.»يفعله
َ ري أنَّه ال يُ َص ِّيل َع
َ ليها
َ ُالمكت
َ « َغ
 «إال: وللبخاري.»وبة
َ
».الف َرائِض

Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported that "the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to offer
voluntary prayer on the back of his riding beast (camel),
whatever direction it went. He would nod his head
(instead of bowing and prostration) . Ibn `Umar would
do so as well." Another version reads: "He used to
perform Witr on top of his camel." A version in Muslim
adds: "But he did not offer the obligatory prayer on top
of it." A version in Bukhari states: "…except for the
obligatory prayers."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger of Allah, may Allah's peace and  يصيل انلافلة فقط ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- اكن
blessings be upon him, used to perform the voluntary
َّ
prayer only on the back of his riding beast, regardless  ولو لم تكن جتاه،ظهر راحلته حيث توجهت به
of its direction. He would gesture with his head instead  وال، ويومئ برأسه إشارة إىل الركوع والسجود،القبلة
of bowing and prostration and did not bother to
يتلكف الزنول إىل األرض؛ لريكع ويسجد ويستقبل
dismount to bow, prostrate himself, or face the Qiblah
direction. This applies equally to the voluntary prayers,  أو من، وال فرق بني أن تكون نفال مطلقا،القبلة
the regular (Rawaatib) Sunnah prayers, and other  ولم يكن،الرواتب أو من الصلوات ذوات األسباب
prayers fir specific reasons. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, however, did not do  وكذلك اكن يوتر ىلع،يفعل ذلك يف صلوات الفريضة
so when performing the obligatory prayers. In addition,
.بعريه
he would offer the Witr prayer on the back of his camel.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
. رواها ابلخاري: الرواية الرابعة. الروايات اثلالثة األوىل متفق عليها:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. يصيل صالة انلافلة: • ي ُ َسبِّ ُح
ََ ُ ْ َْ
. الصلوات اخلمس املفروضات: وبة
• المكت
َ َ
. انلاقة الِت تصلح ألن ترحل: احل ِت ِه
ِ •ر
ِّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
. اجتاه سريه: • حيث اكن وجهه
ْ ُ ُ
. يشري به للركوع والسجود: ئ بِ َرأ ِس ِه
• يو ِم
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ََ َ ُ ُ َ ْ ُ
ابن ع َم َر يف َعله  :يصيل انلافلة يف السفر وهو راكب ىلع ناقته حيث اكن وجهه.وهذه اجلملة من قول موىل ابن عمر :نافع؛ وغرضها بيان
• واكن
استمرار احلكم بعد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانتفاء النسخ.
ُ ُ ََ َ
الوتر ىلع بعريه.
ريهِ  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ِ
• يوتِر ىلع ب ِع ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز صالة انلافلة يف السفر ىلع الراحلة ،وفعل ابن عمر -ريض اهلل عنهما -ذللك أقوى من جمرد الرواية.
 .2عدم جواز أداء الفريضة ،ويه الصلوات اخلمس ،ىلع الراحلة بال َضورة ،قال العلماء :ئلال يفوته االستقبال ،فإنه يفوته ذلك وهو راكب ،أما
عند الرضورة من خوف أو سيل؛ فيصح ،كما صحت به األحاديث.

 .3جهة الطريق يه ابلدل عن القبلة ،فال ينحرف عنها لغري حاجة املسري.
َّ
 .4أن اإليماء هنا ،يقوم مقام الركوع والسجود.

 .5الوتر ليس بواجب ،حيث صاله -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الراحلة.
 .6أنَّه لكما احت َ
يج إىل يشء دخله اتليسري والتسهيل ،وهذا من بعض ألطاف اهلل -تعاىل -املتوايلة ىلع عباده.
ِ

 .7سماحة هذه الرشيعة ،وترغيب العباد يف االزدياد من الطااعت ،بتسهيل سبلها ،وهلل احلمد واملنة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه
األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،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 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3128( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
the Messenger of Allah, may Allah's peace
 اكن يصِل-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
and blessings be upon him, used to perform
prayer after the afternoon prayer although
 وينَه عن، ويواصل، وينَه عنها،بعد العُص
he forbade it; he also used to fast for days
الوصال
without having food although he forbade it
**

631. Hadith:

: احلديث.631

`Aishah, may Allah be pleased with her, reported that صىل-  «أن رسول اهلل-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
"the Messenger of Allah, may Allah's peace and
، وينىه عنها، اكن يصيل بعد العرص-اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, used to perform prayer after the
َ  وينىه عن،وي َواصل
ُ
».ال
afternoon prayer although he forbade it; he also used
ِ
ِ الوص
ِ
to fast for days without having food although he forbade
it."
**

Hadith Grade: Munkar/Denounced.

. منكر:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith, Aishah, may Allah be pleased with her,
explains to us that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to perform
supererogatory prayers after the afternoon prayer,
despite his forbidding of prayers during this time. She
also mentioned here his continuous fasting, in the
sense that he would fast for two or more consecutive
days without having food and forbid it as well. This
Hadith is rejected but other authentic Hadiths suffices
us to be in need for this Hadith. As for prohibition of
fasting consecutive days without having food, Anas,
may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "Do not fast consecutively for days (without having
food)." People said: "You do so." He said: "I am not like
one of you. I am fed and provided drink," or "I am given
food and drink during the night." [Al-Bukhari, 3:73
(1961); Muslim, 2:776 (1104)]. As for prayers after the
afternoon prayer being prohibited, Abu Hurayrah, may
Allah be pleased with him, reported that the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
"forbade praying after the afternoon prayer until the sun
sets and praying after the dawn prayer until the sun
rises." [Al-Bukhari, 1:121 (588); Muslim, 1:566 (825)].
His praying after the afternoon prayer was special to
him. Abu Salamah reported that he asked `Aishah
about the prayer that the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, used to
perform after the afternoon prayer. She said: "He used
to perform it before the afternoon prayer, but he would
either get busy or forget to pray it, so he performed it
after the afternoon prayer, and then he performed it
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 يف هذا-ريض اهلل عنها- تبني نلا السيدة اعئشة

 اكن-صىل اهلل عليه وسلم- احلديث أن رسول اهلل
ً
 رغم نهيه عن الصالة،يصيل نفال بعد صالة العرص
 بوصاهل يف-ريض اهلل عنها-  وأحلقته،يف هذا الوقت

 حيث أنه يواصل وينىه عن-عليه السالم- الصوم
 ويغين عنه أحاديث، واحلديث منكر.الوصال أيضا

ريض اهلل-  أما انليه عن الوصال فعن أنس،أخرى

 «ال: قال،-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب،-عنه

 «لست كأحد: قال، إنك تواصل:تواصلوا» قالوا
.» أو إين أبيت أطعم وأسىق، وأسىق،منكم إين أطعم

)776 /2( ) ومسلم1961) (ح37 /3( رواه ابلخاري

 وأما انليه عن الصالة بعد العرص فحديث.)1104(ح
 «نىه-صىل اهلل عليه وسلم- أيب هريرة أن رسول اهلل
 وعن،عن الصالة بعد العرص حىت تغرب الشمس
الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس» رواه

)566 /1( ) ومسلم588) (ح121 /1( ابلخاري

 بعد-صىل اهلل عليه وسلم-  وأما صالته،)825(ح
 أنه سأل اعئشة عن، فعن أيب سلمة،العرص فخاص به
صىل اهلل عليه- السجدتني اللتني اكن رسول اهلل

 «اكن يصليهما: فقالت، يصليهما بعد العرص-وسلم
 أو نسيهما فصالهما، ثم إنه شغل عنهما،قبل العرص

» واكن إذا صىل صالة أثبتها، ثم أثبتهما،بعد العرص

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
قال حيىي بن أيوب :قال إسماعيل :تعين داوم عليهاregularly; and whenever he would perform a prayer he .
would perform it regularly." [Muslim, 1:572 (835)].

رواه مسلم (( )572 /1ح.)835

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
• الوصال  :الوصال يف الصوم :وهو أن ال يفطر يومني أو أياما.

فوائد احلديث:
 .1دل احلديث ىلع أن قضاء الرواتب بعد صالة العرص من خصائصه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فمهامه كثرية وكبرية ،واهلل -تعاىل -أعطاه ذلك؛
تلكميل ثوابه وأعماهل ،مالم يعط غريه من نوافل العبادات ،ويه اكلوصال ،ووجوب صالة الليل ،مما هو مذكور يف كتب اخلصائص.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث
أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.

الرقم املوحد)10614( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to practice
I`tikaaf (seclusion for worship in a
mosque) in the last ten nights of Ramadan
until he passed away; then, his wives
followed this practice after him.

 اكن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
َْ ْ َْ
 حىت،ْش األ َواخ ِِر من رمضان
ِ يعتكف يف الع
 ثم اعتكف أزواجه بعده،-عز وجل- توفاه اهلل
**

632. Hadith:

: احلديث.632

صىل-  «أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َْ ْ َْ
اخ ِر من
ِ رش األ َو
ِ  اكن يعتكف يف الع-اهلل عليه وسلم
 ثم اعتكف،-عز وجل-  حىت توفاه اهلل،رمضان

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to practice I`tikaaf
(seclusion for worship in a mosque) in the last ten
nights of Ramadan until he passed away; then, his
wives followed this practice after him." Another wording
reads: "The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to practice I`tikaaf
(seclusion for worship in a mosque) every year in
Ramadan; after offering the Morning Prayer, he would
enter his place of I`tikaaf".

صىل اهلل-  ويف لفظ «اكن رسول اهلل.»أزواجه بعده
ِّ
ُ
َ َ
َ
 فإذا صىل الغ َداة،كف يف لك رمضان
ِ  يعت-عليه وسلم
ََ ْ
.»جاء ماكنه اذلي اع َتكف فيه

**

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
him, used to practice I`tikaaf (seclusion for worship in a  اكن يعتكف يف العرش األواخر من-عليه وسلم
َ
ً
mosque) in the last ten nights of Ramadan, seeking  بعد أن علم أنها يف العرش، طلبا لليلة القدر،رمضان
Laylat-ul-Qadr (the Night of Decree) after knowing that
َ
.-تعاىل- الزم ذلك حىت توفاه اهلل
 وأنه،األواخر
it was in the last ten nights. He kept doing that every
year in Ramadan until he died. `Aa'ishah, may Allah be  إىل أن احلكم غري-ريض اهلل تعاىل عنها- وأشارت
pleased with her, pointed out in this Hadith that the ،-صىل اهلل عليه وسلم-  وال خاص بانليب،منسوخ
ruling regarding this issue is not abrogated or restricted
to the Prophet, may Allah's peace and blessings be . -ريض اهلل عنهن- فقد اعتكف أزواجه من بعده
upon him, for his wives, may Allah be pleased with -  أن انليب-ريض اهلل عنها-  تبني:ويف اللفظ اثلاين
them, practiced I`tikaaf after his death. In the other
 اكن إذا صىل صالة الفجر-صىل اهلل عليه وسلم
wording, `Aa'ishah, may Allah be pleased with her,
clarified that after offering the Fajr (Morning) Prayer, the ،دخل معتكفه؛ يلتفرغ لعبادة ربه ومناجاته
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
.ويكون حتقيق ذلك بقطع العالئق عن اخلالئق
used to enter his place of I`tikaaf, to devote himself to
worshiping and invoking his Lord, a state that could only
be achieved by suspending one's relations with the
creation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف:اتلصنيف
. الرواية اثلانية رواها ابلخاري. الرواية األوىل متفق عليها:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ً
ً  يقيم يف املسجد: • يعتكف
. وتفراغ لطاعته،-تعاىل- تقربا إىل اهلل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• توفاه اهلل  :قبضه باملوت.

• ثم اعتكف أزواجه من بعده  :بعد موته.

• صىل الغداة  :أي :صىل صالة الغداة ،ويه :صالة الفجر.
َ
اء صغري يُ ُ
َ
• ماكنه  :أي :ماكن اعتاكفه ،وهوِ :خبَ ٌ
رضب يف َرحبة املسجد.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االعتاكف.
 .2يتأكد االعتاكف يف العرش األواخر من رمضان ملالزمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ُ
َّ
 .3أن االعتاكف ُسنة مستمرة لم تنسخ ،إذ اعتكف أزواجه -صىل اهلل عليه وسلم -بعده.
 .4مرشوعية اعتاكف النساء ،برشط أمن حصول الفتنة.
كف -ماكن اعتاكفه -يكون بعد صالة الصبح.
 .5أن وقت دخول املعت ِ
َ
 .6جواز َضب خ ِباء للمعتكف ،إذا لم يضيق ىلع املصلني.
 .7مرشوعية انفراد املعتكف إال ملصلحة.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4495( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade
performance of prayer in seven places: the
garbage heap, the slaughtering area, the
graveyard, the commonly used road, the
Hammam, the area that camels rest, and
above the House of Allah (the Ka'bah).

 نَه أن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
، واملجزرة، يف املزبلة:يصىل يف سبعة مواطن
 ويف، ويف احلمام، وقارعة الطريق،واملقربة
 وفوق ظهر بيت اهلل،معاطن اإلبل

: احلديث.633

**

633. Hadith:

Ibn `Umar, may Allah be pleased with him, reported that صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
 يف:مواطن
 نىه أن يصىل يف َسبعة-اهلل عليه وسلم
ِ
blessings be upon him, forbade performance of prayer
َََْ
ْ
ْ َ
َ
َ واملق
َ ج َز
،ة
رب
،ة
ر
والم
،ة
المزبل
in seven places: the garbage heap, the slaughtering  ويف،وقارعة الطريق
ِ
َ
َ
َ
َّ
area, the graveyard, the commonly used road, the
. وفوق ظهر بيت اهلل،اطن اإلبِل
ِ  ويف مع،احلَمام
Hammam, the area that camels rest, and above the
House of Allah (the Ka'bah).
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The earth is entirely considered a Masjid where a
Muslim should pray whenever the time for prayer is
due. This is the basic ruling; however, the Hadith
excludes seven places from this ruling. They are as
follows: 1.The place where garbage, dung, and
household waste are thrown. 2. The places where
animals are slaughtered 3. The places where the dead
are buried, including the area falling within the
graveyard walls. It is not permissible to pray anywhere
in the graveyard, even if there is no grave in the place
one wants to pray in. 4. The public road that people
commonly and frequently use. 5. The places where
people bathe with hot water and steam for the purpose
of treatment. This is the Hamaam that people were
using in the past, not today's bathrooms. Bathrooms
are places where one answers the call of nature and
makes ablution. These privies and toilets are with
greater reason forbidden to pray in. 6. The places
where camels settles at water streams and rests in
general. 7. Above the Ka’bah for both obligatory and
voluntary prayers. This Hadith is weak, and a Muslim
may not act upon it. However, the prohibition of praying
in the graveyard has been reported in other Hadiths.
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, said: "Let the cause of Allah be upon the Jews and
Christians for they have taken the graves of their
prophets as places of worship."

 فمىت أدركت اإلنسان الصالة يف،األرض لكها مسجد
َّ
 هذا هو،أي بُقعة من بقاع األرض صىل يف ماكنه
، إال أن يف هذا احلديث استثناء َسبعة مواضع،األصل
َ
ُ
َّ َ
، والف َضالت، والقمامة، َملىق الكناسة:ويه
َُ
ُ
 واملوضع الِت تذبح أو تنحر فيها.وخملفات ابليوت
َ
َ
 وتشمل لك ما حيوطه، وموضع دفن املوىت.املوايش
َ حائط
 فال جتوز الصالة يف أي موضع من،المقربة
َّ
َْ
 سواء اكن املوضع اذلي يصيل فيه خايلا من،المق َربة
َّ
ُ
العامة الِت تقرعها
وطريق
.القبور أو لم يكن
َّ
ْ
ُ
َ
ُ
املوضع اذلي يغت َسل فيه باملاء
 ويف.األقدام وتسلكها
 واذلي يكون فيه خبار،احل َ ِميم؛ من أجل االستشفاء
َّ  فهذا هو،وماء حار
احلمام اذلي اكنوا يتخذونه يف
ْ
 وليس هو احلَ َّمام املعروف اآلن اذلي هو،األم َصار
ِّ
 فهذا يُسىم باحلُش،حمل قضاء احلاجة والوضوء
ََ
ارك اإلبل عند
ِ  ويف مب. وهو أوىل باملنع،واملرحاض
ُ
 ال فرضا وال، وفوق الكعبة. وما تقيم فيه وتأوي،املاء
 ولكن، فال يعتمد عليه، واحلديث ضعيف.نفال

صىل اهلل عليه-  قال،ورد انليه عن الصالة يف املقابر

 (لعن اهلل ايلهود وانلصارى اختذوا قبور:-وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ َ
َ
ُ
الم ْز َبلة  :يه َملىق الكناسة ،والقمامة ،والف َضالت.
•
َّ
ُ
ُ
ُ
َ ْ
َ
َ
• المجزر ِة  :املاكن اذلي جتزر فيه املوايش ،أي تذبح أو تنحر.
ْ
َ
َّ
َ
ار َعة الطريق  :ما تقرعه األق َدام باملرور ،واملراد به :اجلَادة ،والطريق الواسعة.
•ق ِ
• احل َ َّمام  :أصله موضع االغتسال باملاء احلَار ،ثم قيل ملوضع االغتسال بأي ماء اكن.
ُ
• َم َعاطن اإلبل َ :مبَار ُك اإلبل حول احلَوض وابلرئ ،ثم ِّ
توسع فيه ،وصار اسما ملا تأوي إيله ،وتقيم فيه.
ِ
ِ
ِ
• املقربة  :ما يدفن فيها املوىت.
• بيت اهلل  :الكعبة.

فوائد احلديث:

انليه عن الصالة يف ْ
 .1فيه َّ
املز َبلة.
َ ْ
 .2فيه َّ
المج َزرة.
انليه عن الصالة يف
ُّ
َّ
الم ْقربة الِت يه َم ْدفَن َ
انليه عن الصالة يف َ
أن َّ
َّ .3
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلسوا عليها).
الموىت؛ ويف مسلم
ِّ
َّ
َ َ ِّ
يؤدي إىل عبادتهاَّ ،
انليه عن الصالة يف املقربةَّ ،
 .4يستفاد من َّ
انل ُ
اكلصالة عند اتلماثيل ،والصور،
ماكن فيه أشياء خيىش أن تعظيمها
يه عن لك
ٍ
َ
والكنَائس.
ِّ
ِّ
 .5العمل بقاعدة سد اذلرائع؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن الصالة يف املقربة سدا ذلريعة الرشك.
َْ
ُ
َ
القبور بعيدة عن ُ
المصيل ،أو خلف ظهره.
المق َربة ،فإنه ال جتوز الصالة فيه ،ولو اكنت
 .6فيه أن لك ما دخل يف اسم
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ظاهر احلديث :أنه ال فرق بني أن يكون يف املقربة ثالثة قبور أو قربان أو قرب واحد ،ما دام يطلق عليها اسم املقربة ،فإن الصالة فيها ممنوعة،
.7
ْ
َْ
ُ َّ
َ
َ
ُ
أما إذا أ ِعدت المقربة ولم يدفن فيه أحد فال بأس من الصالة فيها؛ ألنه ال يصدق عليها أنها مقربة.
َ
َّ .8
انليه عن الصالة يف قارعة الطريق.

َّ .9
انليه عن الصالة يف َم َعاطن اإلبل ويف أيب داود ملا سئل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة يف َمبَارك اإلبل ،قال( :ال تصلوا يف َمبَارك اإلبل؛
فإنها من الشياطني).
 .10فيه َّ
انليه عن الصالة فوق ظهر بيت اهلل ،إال أن احلديث متلكم فيه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
َّ
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 .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .رشح
سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10646( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 نَه عن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, prohibited
Shighaar marriage.

الشغار

**

634. Hadith:

: احلديث.634

‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,  «أن رسول:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
َ ِّ
.»
ار
غ
 نىه عن الش-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِ
peace and blessings be upon him, prohibited Shighaar
marriage (which means that a man gives his daughter
in marriage to another on condition that the other gives
his daughter to him in marriage without any dower
being paid by either).
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The basic principle in a marriage contract is that it is not ،األصل يف عقد انلاكح أنه ال يتم إال بصداق للمرأة
fulfilled unless it includes a dowry for the woman which
she receives in return for offering herself to her صىل اهلل-  وهلذا فإن انليب.يقابل ما تبذهل من نفسها
husband (for sexual enjoyment). For this reason, the  اذلي يظلم، نىه عن هذا انلاكح اجلاهيل-عليه وسلم
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
 إذ يزوجونهن بال صداق يعود،به األويلاء مويلاتهم
prohibited this type of pre-Islamic marriage called
ُ
Shighaar, by which the guardians used to wrong  وإنما يبذلونهن بما يريض رغباتهم،نفعه عليهن
women under their care. They would marry off the  ىلع أن يزوجوهم، فيقدمونهن إىل األزواج،وشهواتهم
women under their care without a dowry which benefits
the women. Rather, they used those women for fulfilling  فهذا ظلم وترصف يف فروجهن.مويلاتهم بال صداق
their own desires and lusts by giving the woman under
. وما اكن كذلك فهو حمرم باطل،بغري ما أنزل اهلل
their care in marriage to a husband, in return for
marrying the woman under the care of that husband
without a dowry as well. This type of marriage involves
injustice, because the guardians make their womenfolk
lawful to men in a way other than that legislated by
Allah. Anything of this sort is impermissible and invalid.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > األنكحة املحرمة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 وأصل لكمة"الشغار"من شغر، وليس بينهما صداق، عن نكاح الشغار وتفسريه أن يزوج الرجل ابنته؛ ىلع أن يزوجه اآلخر ابنته: • الشغار
 هو من شغر ابلدل إذا خىل ُس ِّيم بذلك للشغور: وقيل،  ال ترفع رجل ابنِت حىت أرفع رجل ابنتك: وكأن العاقد يقول،اللكب إذا رفع رجله يلبول
.عن الصداق
. أو أخته: • ابنته

. بل جيعل نكاح لك منهما صداق األخرى: • وليس بينهما صداق

:فوائد احلديث
. فهو غري صحيح، وانليه يقتِض الفساد، انليه عن نكاح الشغار.1
.] [وليس بينهما صداق: وأشار إيله بقوهل، ومن صداق املثل، هو خلوه من الصداق املسىم، أن العلة يف حتريمه وفساده.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3وجوب انلصح للمويلة .فال جيوز تزوجيها بغري كفء ،لغرض َ
الويل ومقصده.

 .4تفسري الشغار صحيح موافق ملا ذكر أهل اللغة ،فإن اكن مرفواع فهو املقصود ،وإن اكن من قول الصحايب فمقبول أيضا ألنه أعلم باملقال وأفقه
باحلال.
 .5أمجع العلماء ىلع حتريم هذا انلاكح ،وهو باطل ولو مع صداق و اهلل أعلم.

 .6قال انلووي :أمجعوا ىلع أن غري ابلنات من األخوات وبنات األخ وغريهن اكبلنات يف ذلك.

املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت - .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة
السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة-
الطبعة العارشة1426 -ه- .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية،
  1412ـه 1992 -م.

الرقم املوحد)5849( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 نَه عن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, forbade praying
at midday until the sun moves from its
zenith, except on Friday.

الصالة نصف انلهار حىت تزول الشمس إال يوم
اجلمعة

**

635. Hadith:

: احلديث.635

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, -  نَىه رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
َّ  عن الصالة نِصف-صىل اهلل عليه وسلم
انلهار حىت
and blessings be upon him, forbade praying at midday
َ
.تزول الشمس إال يوم اجلُمعة
until the sun moves from its zenith, except on Friday".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ اتلنفل بالصالة قُبيل
َّ انليه عن
َّ معىن احلديث
The meaning of this Hadith is that it is forbidden to offer ،الزوال
voluntary prayers shortly before Zawaal (the exact time
when the sun is at its absolute zenith or meridian at  واستثناء يوم،أي قبل أذان الظهر بدقائق يسرية
َّ اجلُمعة من هذا
mid-day), i.e. a few minutes before the Adhan of noon  واحلديث ضعيف ويغين عنه.انليه
prayer (Zhuhr). Fridays are the exception to this ruling.
؛ فإنهم-صىل اهلل عليه وسلم- فعل أصحاب انليب
This Hadith is weak. The actions of the Companions are
ُّ َ ُ
َّ
ُ
sufficient as proof for this ruling, as they used to offer اكنوا يصلون نصف انلهار يوم اجلمعة من غري
َّ َ
َ
voluntary prayers at midday on Friday without any ث ىلع
 ح-صىل اهلل عليه وسلم-  وألنه،كري
ِ ن
objections. Also, the Messenger of Allah, may Allah’s
َّ
َّ
peace and blessings be upon him, encouraged  ثم رغب يف الصالة إىل خروج،اتلبكري إىل اجلمعة
َّ  والغالب أن اإلمام ال خيرج إال بعد،اإلمام
Muslims to go early to the Friday prayer, and to engage ،الزوال
in prayer until the Imam arrives to give the sermon. The
ً وهذا يؤدي إىل أن
جزءا من الصالة سيكون يف وقت
Imam usually does not arrive until after the sun has
ُ
moved from its zenith. Therefore, it is likely that part of  ثم إن ضبط وقت الزوال يوم اجلُمعة فيه عَس.انليه
their voluntary prayer would be performed during this ومشقة خاصة يف األزمان السابقة قبل فشو
forbidden time. Also, it is difficult to determine the exact
time when the sun moves from its zenith, because the السااعت؛ ألن انلاس يكونون يف املساجد حتت
people at that time are inside the mosques, under their  ومطابلة املصيل، وال يشعرون بالزوال،السقوف
roofs, and do not know when Zawaal occurs. Asking the
worshiper to go out of the mosque and step over the  وختطي رقاب انلاس؛ للنظر يف زوال،باخلروج
necks of the worshipers in order to investigate the time
.الشمس فيه مشقة ال تأِت الرشيعة بمثله
of Zawaal is a hardship, and hardship is not sanctioned
under Shari‘ah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة:اتلصنيف
. رواه الشافيع:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

َ
َّ : حىت تزول
َّ •
.حىت تميل عن وسط السماء حنو املغرب

:فوائد احلديث
َّ  جواز.1
.اتلنَفل بالصالة يوم اجلمعة قبل زوال الشمس
َّ  أن يوم اجلُمعة هل َم.2
.زية عن سائر األيام
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املصادر واملراجع:
مسند اإلمام الشافيع ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافيع ،رتبه :سنجر بن عبد اهلل اجلاويل ،أبو سعيد ،حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه:
ماهر ياسني فحل ،انلارش :رشكة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1425 ،ه 2004 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش:
املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .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 .بلوغ املرام
من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10605( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade
Munaabadhah, which is when a man
throws a garment to another thus selling it
to him before the buyer unfolds it or
examines it. He also forbade Mulaamasah,
which is when a man touches a garment
[thus buying it] without examining it.

 نَه عن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إىل الرجل- املنابذة
 ونَه عن،- أو ينظر إيله،قبل أن يقلبه

 ملس الرجل اثلوب وال:واملالمسة- املالمسة
ينظر إيله

**

636. Hadith:

: احلديث.636

ً
 «أن: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ َ ْ
- نىه عن ال ُمنابَذ ِة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
،ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إىل الرجل قبل أن يقلبه
َ ْ
 ملس:واملالمسة-  ونىه عن ال ُمال َم َس ِة،-أو ينظر إيله

Abu Sa'id al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported, "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade Munaabadhah,
which is when a man throws a garment to another thus
selling it to him before the buyer unfolds it or examines
it. He also forbade Mulaamasah, which is when a man
touches a garment, thus buying it without examining it”.

.»-الرجل اثلوب وال ينظر إيله

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  ملا،الغ َرر
 عن بيع-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
him, forbade any sale that involves Gharar (uncertainty,
risk), because of the harm it may incur to one of the  بأن يغنب يف،حيصل فيه من مرضة ألحد املتعاقدين
contracting parties through a possible injustice in its  وذلك كأن يكون املبيع جمهوال.بيعه أو رشائه
ً
sale. This can occur when the condition of the item is
، ومنه بيع املنابذة. أو هلما مجيعا، أو للمشرتي،للبائع
unknown to the seller, the buyer, or both of them. It can
ً
occur in Munaabadhah, where the seller throws a  ىلع املشرتي-مثال- حبيث يطرح ابلائع اثلوب
garment, for example, to the buyer thereby concluding  و مثله بيع.يعقدان ابليع قبل انلظر إيله أو تقليبه
the sale before the garment has been examined closely
or turned over. Likewise in Mulaamasah, which is ، مثال، كأن جيعال العقد ىلع ملس اثلوب،املالمسة
making a sale effective upon touching a garment, for  وهذان العقدان يفضيان.قبل انلظر إيله أو تقليبه
example, before examining it closely or turning it over.
 فأحد العاقدين.إىل اجلهل والغرر يف املعقود عليه
These two contracts lead to uncertainty and deceit
ً
regarding the commodity being sold and bought. Either  فيدخالن يف (باب،حتت اخلطر إما اغنما أو اغرما
the seller or the buyer is at risk of gaining or losing,
.امليَس) املنيه عنه
thereby engaging in “gambling”, which is prohibited.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

 انبذ:أو يقول.  واملشرتي يكون مغبونا، فسيختار ابلائع أدىن ثوب، أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا: فيقول، الطرح: انلبذ بمعىن: • املنابذة
. أن ينبذ شيئا ىلع املبيع:اثلانية. نبذ املبيع نفسه: األوىل:إذا للمنابذة صورتان. فعىل أي ثوب يقع فهو لك بكذا، حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك
. وإذا مسه وجب ابليع، أن يلمس بيده وال ينرشه وال يقلبه: • املالمسة

:فوائد احلديث
. انليه عن بيع املالمسة واملنابذة.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
 .2ابليع الغائب يصح بيعه إذا اكن الوصف حييط به وإذا وصف وصفا تنتيف معه جهاتله.
ً
 .3أن هذين ابليعني غري صحيحني ،ألن انليه يقتِض الفساد.

 .4استدل بذلك ىلع عدم صحة رشاء املجهول.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.

الرقم املوحد)5850( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade the sale  نَه عن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
of fruits until they are ripe. They said:
 حىت: وما تزيه؟ قال: قيل.بيع اثلمار حىت تزيه
"What is meant by ripe?" He said: "When
they become red." He added: "What if Allah  بم يستحل، أرأيت إن منع اهلل اثلمرة: قال.حتمر
prevents the fruits, how could one of you
أحدكم مال أخيه؟
consider his brother's money lawful for
himself"?
**

637. Hadith:

: احلديث.637

ً
Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,  «أن: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك

reported that the Messenger of Allah, may Allah's
 نىه عن بيع اثلمار-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
peace and blessings be upon him, forbade the sale of
ُْ
ُْ
َّ َ َ
fruits until they are ripe. They said: "What is meant by : قال. حىت حتمر: وما تز ِيه؟ قال: قيل.حىت تز ِيه
ُ أحد
ُ  ب َم يستح ُّل،اهلل اثلمرة
ُ أرأيت إن َمنَ َع
ripe?" He said: "When they become red." He added: كم مال
ِ
ِ
"What if Allah prevents the fruits, how could one of you
.»أخيه؟
consider his brother's money lawful for himself"?
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Fruits are prone to many plant diseases before they اكنت اثلمار ُم َعرضة لكثري من اآلفات قبل بُ ُدو
become ripe, and selling them in this stage brings about
no benefit for the buyer. Therefore, the Prophet, may  وليس يف بيعها مصلحة للمشرتي يف ذلك،صالحها
Allah's peace and blessings be upon him, prohibited the  ابلائع-صىل اهلل عليه وسلم-  فنىه انليب.الوقت
seller and the buyer from concluding the sale of fruits
، وذلك بُ ُدو الصالح،واملشرتي عن بيعها حىت تزيه
before they become ripe. Dates become ripe when they
turn red or yellow. Then, the Prophet, may Allah's  ثم.اذلي ديلله يف تمر انلخل االمحرار أو االصفرار
peace and blessings be upon him, explained the ، بأنه لو أتت عليها آفة،علل الشارع املنع من تبايعها
reason behind prohibiting the sale of unripe fruits by
mentioning that if all the fruits or some of them suffered  مال- أيها ابلائع- فبماذا حيل لك،أو ىلع بعضها
blight, then how could the seller consider his brother's
 كيف تأخذه بال عوض ينتفع به؟،أخيك املشرتى
money lawful for himself without giving anything in
exchange?
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ
ُ •
 لو قلنا إن الزهو هو الطعم الحتاج اإلنسان أن يأكل،وقد أحال ىلع اللون؛ ألن اللون ديلل ىلع الصالح. تزيه حتمر كما يف مَت احلديث: تزيه
.قبل أن يبيع يلنظر هل حصل فيها طعم أم ال؟ لكن اللون اكف
. باتللف والزوال: • إن منع اهلل اثلمرة
. كيف يأكله بغري عوض: • بم يستحل أحدكم مال أخيه

:فوائد احلديث
. انليه عن بيع اثلمار قبل بدو صالحها.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2وضع اجلوائح يف اثلمر اذلي يشرتى بعد بدو صالحه ثم تصيبه جاِئة ،ومعىن وضع اجلوائح رد ابليع إذا نزلت مصيبة قدرية بالزرع أو الشجر
فأتلفته.
 .3فيه حتريم أكل أموال انلاس بغري حق ،ولو بما فيه صورة رضا من الطرفني.

 .4تفسري بدو الصالح املشرتط بليع اثلمار باإلزهاء.

 .5االكتفاء بمسىم اإلزهاء وابتدائه من غري اشرتاط تكامله ألنه جعل مسىم اإلزهاء اغية للنيه وبأوهل حيصل املسىم.

 .6أن زهو بعض اثلمرة اكف يف جواز ابليع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول املعىن وهو األمن من العاهة اغبلا ،أما
ُْ
بعض انلخيل اذلي يبىق أخرض لكنه يت ِمر فهذا يكتىف فيه بطيب الطعم  ،وال حاجة إىل اللون.
 .7أنه إذا باعها قبل اإلزهاء فأصابتها اعهة فيه من مال ابلائع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .خالصة الالكم
رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م -فتح ذي اجلالل
واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل -1427

الرقم املوحد)5851( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, prohibited the
selling of a fruit until it is evidently ripe. He
forbade both the buyer and the seller (from
engaging in such a transaction).

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن
بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها ،نَه ابلائع و
املبتاع

 .638احلديث:

**

638. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :أن ‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of

them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اثلمرة
peace and blessings be upon him, prohibited the selling
ُْ َ
المبتَاع».
حىت يبدو صالحها ،نىه ابلائع و
of a fruit until it is evidently ripe. He forbade both the
buyer and the seller (from engaging in such a
transaction)".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع اثلمار حىت The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, prohibited the selling of fruits until their ripeness
يظهر نضجها ،ونىه عن ذلك ابلائع واملشرتى.
appears clearly. He prohibited both the buyer and the
seller from conducting this transaction.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ثمرا اكتلمر والعنب واتلني والرمان واخلوخ وغريها مما يسىم ً
• اثلمرة  :جىن الشجر وثمر انلخل ،فلك ما يسىم ً
ثمارا.

• يبدو صالحها  :يبدو بمعىن :يظهر صالح لك يشء حبسبه ،فمنها ما يكون صالحه باللون ،ومنها ما يكون بالطعم  ،ومنها ما يكون
باللمس ،ومنه ما يكون بالراِئة ،وصالحه :أن يطيب أكله  ،ويكون مهيئا ملا ينتفع به فيه.
• ابلائع واملبتاع  :ابلائع :ابلاذل للثمر ،املبتاع :اآلخذ هلا.

فوائد احلديث:
 .1املنع من بيع اثلمار قبل بدو صالحها وذلك ألنها معرضة للعاهات ،فإذا طرأ عليها يشء منها حصل اإلجحاف باملشرتي يف اثلمن اذلي بذهل ،
ويف منع الرشع هذا ابليع قطع للزناع واتلخاصم.

 .2انليه عن بيعها قبل بدو الصالح يقِض بطالن ابليع،ألن انليه يقتِض الفساد.

 .3حكمة الرشع يف املعامالت بني انلاس واحلفاظ ىلع أمواهلم،ألن بيع اثلمر قبل بدو الصالح يؤدي إىل أحد أمرين:إما إىل ضياع املال،وإما إىل
الزناع واخلصومة،وهذا ال شك أنه من حفظ املال من وجه،ومن حفظ املودة بني املسلمني،ومن اإلبقاء عليها.
 .4جواز بيعها بعد ب ُ ُدو صالحها ،وكذلك لو باعها قبل بدو صالحها برشط القطع يف احلال ،وهو قول اجلمهور.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5852( :
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 نَه عن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade the
transaction called Habal al-Habalah.

بيع حبل احلبلة

**

639. Hadith:

: احلديث.639

 أن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ
 نىه عن بيع َحبَ ِل احلَبَل ِة-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 واكن الرجل يبتاع،واكن بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية،
ُ
ُ
َ اجل َ ُز
. ثم تن ِتج الِت يف بطنها،ور إىل أن تن ِت َج انلاقة

‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade the transaction
called Habal al-Habalah which was practiced in preIslamic times. A man would buy the meat of the
slaughtered camel up to Habal al-Habalah, which
implies that a she-camel should give birth and then its
offspring would grow young and become pregnant and
give birth." It was said that a man would sell his old shecamel for the unborn offspring of the fetus inside the
womb of the buyer's camel (i.e. he buys the offspring of
the offspring of the pregnant camel).

-ويه الكبرية املسنة-  إنه اكن يبيع الشارف:قيل

.بنتاج اجلنني اذلي يف بطن ناقته

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Habal al-Habalah is among the prohibited sale
transactions. The following are the two most common
interpretations of it: 1. That it implies suspension. That
is, a man sells something in return for a deferred
payment, which is due when the she-camel gives birth,
then the newborn she-camel matures and gives birth as
well. This transaction is prohibited because the time
when the payment is due is unknown, given that the
term fixed for payment has an effect on determining the
price, based on the length of that term. 2. That the
transaction means selling something unknown and
non-existent. For example, a man sells to another the
offspring of the offspring of a pregnant she-camel. This
is prohibited because of the substantial harm and
uncertainty involved. In fact, it is not certainly known
whether the offspring will be male or female, one or two,
alive or dead. Furthermore, the time of settling the
transaction is also unknown. Hence, this is a type of
sale transactions that involves lack of knowledge of all
the aspects of the sale. Being so, it results in many
harmful consequences and ends in disputes. In
general, this sale has four forms: 1. Selling the offspring
of a pregnant she-camel. 2. Selling the offspring of the
offspring of a pregnant she-camel. This is a contract
whose object is unknown. 3. Delaying the sale of the
contracted object, meaning that he delays the time
when the sold object becomes the property of the buyer
until the she-camel gives birth, or until its unborn
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 وأشهر تفاسري هذا ابليع،هذا بيع من ابليوع املحرمة

 وذلك بأن، أن يكون معناه اتلعليق-1 :تفسريان

،يبيعه اليشء بثمن مؤجل بمدة تنتيه بوالدة انلاقة
َ ُ ون،ثم والدة اذلي يف بطنها
يه عنه ملا فيه من جهالة
. واألجل هل وقع يف اثلمن يف طوهل وقرصه،أجل اثلمن

 وذلك بأن، أن يكون معناه بيع املعدوم املجهول-2
ُ
 ونيه،يبيعه نتاج احلمل اذلي يف بطن انلاقة املسنة

 هل: فال يعلم،عنه ملا فيه من الرضر الكبري والغرر

 وهل هو يح أو، وهل هو واحد أو اثنان،يكون أنىث
 وهذه من ابليعات-ميت؟ وجمهولة مدة حصوهل
 فتفِض إىل، الِت يكرث َضرها وعذرها،املجهولة
: صارت املسألة هلا أربع صور: بمعىن.املنازاعت

 أن يبيع محل محل: اثلانية. أن يبيع محل انلاقة:األوىل

 أن: اثلاثلة. وهذا يعود ىلع جهالة املعقود عليه،انلاقة

 أي يؤجل املدة الِت يكون فيها اليشء،يؤجل املبيع
ملاك للمشرتي إىل أن تنتج انلاقة أو تنتج الِت يف

 لكن اثلمن، أن يكون املبيع مؤبدا: الرابعة.بطنها

.مؤجل بأجل جمهول

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
offspring gives birth. 4. Finalizing the sale but deferring
the price to an unknown time.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• حبل احلبلة  :محل احلمل ،احلبلة مجع حابل ،وأكرث استعمال احلبَل للنساء خاصة ،واحلمل هلن ولغريهن ،من إناث احليوان.
• اجلاهلية  :ما اكنت عليه العرب قبل اإلسالم من الرشك وعبادة األوثان ،وغريهما.
• يبتاع  :يشرتي.

ً

• اجلزور  :هو ابلعري ذكرا اكن أو أنىث ،ومجعه ،جزر ،وجزائر.
• تنتج انلاقة  :تدل.

• تنتج الِت يف بطنها  :يريد بيع نتاج انلتاج ،أي بيع أوالد أوالدها ،وذلك بأن ينتظر أن تدل انلاقة ،فإذا ودلت أنىث ينتظر حىت تشب ،ثم يرسل
عليها الفحل ،فتلقح فله ما يف بطنها.

فوائد احلديث:

َ
َ
 .1انلىه عن هذا ابليع ىلع الك اتلفسريين ،ألنه إن اكن ىلع املعىن األول ،ف ِل َما فيه من جهالة األجل وإن اكن ىلع املعىن اثلاين ،ف ِل َما فيه ،من
فقدان املبيع ،وجهاتله.
 .2الرد ىلع من قال :ال يقال ليشء من احليوانات "حبلت" إال اآلدميات.

 .3إذا وجدت معاملة يف اجلاهلية ولم ينكرها الشارع فيه جائزة ،ألن سكوت الرشع عنها بدون إنكار يدل ىلع إقرارها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم

الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .فتح ذي
اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل 1427ه-.

الرقم املوحد)5854( :
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When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, stood up
for prayer, he would say: I turn my face (in
complete devotion) to the One who created
the heavens and the earth, and I am not of
the polytheists. Verily, my prayer, my
sacrifice, my life, and my death are for
Allah, Lord of the worlds.

 اكن إذا،-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
 وجهت وجيه لذلي فطر: قال،قام إىل الصالة
 وما أنا من،السماوات واألرض حنيفا

 ومماِت، وحمياي، ونسيك، إن صالِت،املْشكني
هلل رب العاملني

**

640. Hadith:

‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him,
reported: "When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, stood up for prayer,
he would say: 'I turn my face (in complete devotion) to
the One who created the heavens and the earth, and I
am not of the polytheists. Verily, my prayer, my
sacrifice, my life, and my death are for Allah, Lord of the
worlds; there is no partner with Him, and this is what I
have been commanded (to profess and believe), and I
am one of the Muslims. O Allah! You are the King, there
is no deity worthy of worship but You; You are my Lord,
and I am Your slave. I wronged myself, and I admitted
my sin; so, forgive all of my sins, for no one forgives
sins but You. Guide me to the best of morals, for no one
but You can guide to them; and keep the bad thereof
away from me, for no one but You can keep them away
from me. Here I am at Your service. All good is in Your
hand, and evil does not belong to You; I belong to You
and shall return to You. Blessed and Exalted be You. I
ask You for forgiveness and turn to You in repentance.'
When he bowed, he would say: 'O Allah! To You I have
bowed, in You I have believed; and to You I have
submitted. My hearing, my sight, my brain, my bones,
and my sinew submit humbly before You.' When he
rose from bowing, he would say: 'O Allah, our Lord!
Praise be to You as much as that which fills the
heavens, the earth, and what exists between them, as
well as anything else that You will after that.' When he
prostrated himself, he would say: 'O Allah! To You I
have prostrated myself; in You I have believed; and to
You I have submitted. My face has prostrated itself
before the One who created it, fashioned it, and granted
it its hearing and sight. Blessed is Allah, the Best of
creators.' Then, among the words he would last say
between Tashahhud (last sitting in prayer) and
Tasleem (salutation of peace that ends the prayer)
would be: 'O Allah! Forgive me what I did in the past
and what I will do in the future, (forgive) what I did in
secret and in public, and (forgive) any act of
transgression on my part and what You know better
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: احلديث.640

صىل اهلل عليه-  عن رسول اهلل،عن يلع بن أيب طالب
َّ
 «وجهت: قال، أنه اكن إذا قام إىل الصالة،-وسلم
ْ
َّ وجيه لذلي َف َطر
 وما أنا،السماوات واألرض َحنيفا
ُ
َ
َ ،وحمْ َياي
وم َم ِاِت
، ون ُسِك، إن صالِت،من املرشكني
ُ
ِّ هلل
 وبذلك أ ِمرت وأنا من، ال رشيك هل،رب العاملني
ِّ
ُ ،املسلمني
،الله َّم أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت ريب
َ ُ َ
 فاغفر، واعرتفت بِذنيب، ظلمت نفّس،بدك
وأنا ع
ُ
ُّ
َ
واهد ِين
، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت،يل ذنويب مجيعا
ِ
ْ
ْ
،ألح َسن األخالق ال يَهدي ألح َس ِنها إال أنت
،وارصف َع ِّين سيِّئها ال يرصف عين سيِّئها إال أنت
ُّ
َ َّبليك
ُّ َ
والرش ليس
،وسعديك واخلري لكه يف يَديك
َ
َ
 أستغفرك، تبَاركت وتعايلت، أنا ِبك وإيلك،إيلك
َ
ُ « : قال، وإذا ركع،»وأتوب إيلك
 وبِك،الله َّم لك َركعت
ْ  ولك،آمنت
َ
َ ، َخشع لك َسميع،أسلَمت
،وبرصي
َ ،وعظيم
َ ،وم ِِّّخ
ُ « : قال، وإذا رفع،»وع َصيب
ُ
َّ الله َّم
ربنا
ْ
ْ
ْ
 و ِمل َء ما، و ِمل َء األرض،لك احلَمد ِمل َء السماوات
ْ
، وإذا سجد،» و ِمل َء ما شئت من يشء بعد،بينهما
َ ْ
َ  وبك،الله َّم لك َسجدت
ُ « :قال
،أسلمت
 ولك،آمنت
َ
ْ
َ ،وجيه لذلي َخلَقه
َ وش َّق َسمعه
،وبرصه
،وص َّوره
ِ سجد
ْ
 ثم يكون من آخر ما،»تبارك اهلل أح َسن اخلَال ِقني
ْ
ُ « :يقول بني التَّشهد والتَّسليم
اللهم اغ ِفر يل ما
َْ
َّ
َّ َ
َ ْ  وما،أخرت
 وما،أرس ْرت وما أعلنت
قدمت وما
َْ
ِّ َ ُ
ُ ْرسف
َ ْ َأ
المقدم وأنت
 أنت، وما أنت أعلم به ِم ِّين،ت
ِّ ْ
.» ال هلإ إال أنت،ال ُم َؤخر

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
than me. Indeed, You are the One who brings forward
and puts back; there is no deity worthy of worship but
You"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This noble Hadith presents some supplications يبني احلديث الرشيف بعض األدعية املأثورة عن
reported from the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, during prayer. Upon starting the : يف الصالة أال ويه قول-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
prayer: "I turn my face (in complete devotion) to the One ،«وجهت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيفا
who created the heavens and the earth, and I am not
، وحمياي، ونسِك، إن صالِت،وما أنا من املرشكني
of the polytheists. Verily, my prayer, my sacrifice, my
life, and my death are for Allah, Lord of the worlds; there  وبذلك أمرت، ال رشيك هل،ومماِت هلل رب العاملني
is no partner with Him, and this is what I have been  امهلل أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت،وأنا من املسلمني
commanded (to profess and believe), and I am one of
the Muslims. O Allah! You are the King, there is no deity ، واعرتفت بذنيب، ظلمت نفّس، وأنا عبدك،ريب
worthy of worship but You; You are my Lord, and I am ، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت،فاغفر يل ذنويب مجيعا
Your slave. I wronged myself, and I admitted my sin;
،واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت
so, forgive all of my sins, for no one forgives sins but
You. Guide me to the best of morals, for no one but You ،وارصف عين سيئها ال يرصف عين سيئها إال أنت
can guide to them; and keep the bad thereof away from  والرش ليس،بليك وسعديك واخلري لكه يف يديك
me, for no one but You can keep them away from me.
Here I am at Your service. All good is in Your hand, and  أستغفرك، تباركت وتعايلت، أنا بك وإيلك،إيلك
evil does not belong to You; I belong to You and shall  «امهلل: كذلك قول،وأتوب إيلك» يف استفتاح صالته
return to You. Blessed and Exalted be You. I ask You
for forgiveness and turn to You in repentance." While  خشع لك، ولك أسلمت، وبك آمنت،لك ركعت
bowing: "O Allah! To You I have bowed, in You I have  وعصيب» يف ركوعه، وعظيم، ومِّخ، وبرصي،سميع
believed; and to You I have submitted. My hearing, my
 «امهلل ربنا لك: وكذا قول،-صىل اهلل عليه وسلمsight, my brain, my bones, and my sinew submit humbly
before You." Upon rising from bowing: "O Allah, our  وملء ما، وملء األرض،احلمد ملء السماوات
Lord! Praise be to You as much as that which fills the  وملء ما شئت من يشء بعد» حال الرفع من،بينهما
heavens, the earth, and what exists between them, as
well as anything else that You will after that." During ، وبك آمنت، «امهلل لك سجدت: : وقول،الركوع
prostration: "O Allah! To You I have prostrated myself;  وشق، وصوره، سجد وجيه لذلي خلقه،ولك أسلمت
in You I have believed; and to You I have submitted. My
 تبارك اهلل أحسن اخلالقني» حال،سمعه وبرصه
face has prostrated itself before the One who created
ً
it, fashioned it, and granted it its hearing and sight.  «امهلل اغفر يل ما قدمت وما: وأخريا قول،السجود
Blessed is Allah, the Best of creators." Finally, between  وما، وما أرسفت، وما أرسرت وما أعلنت،أخرت
Tashahhud and Tasleem: "O Allah! Forgive me what I
did in the past and what I will do in the future, (forgive)  ال هلإ إال، أنت املقدم وأنت املؤخر،أنت أعلم به مين
what I did in secret and in public, and (forgive) any act
.أنت» بني التشهد والسالم
of transgression on my part and what You know better
than me. Indeed, You are the One who brings forward
and puts back; there is no deity worthy of worship but
You.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**
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اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
وجيه  :أيَّ :
• َّ
توجهت بالعبادة وأخلصتها لذلي َف َطر َّ
السموات.
وجهت
• َف َطر َّ
السموات  :أي :أوجدهما وأب ْ َدعهما ىلع غري ِمثال سابق.
َ
ِّ
اإلسالم.
• حنيفا  :مائل من ابلاطل إىل ادلين احلق ،وهو ِ
ُ
ُّ
• ن ُسِك  :النسك :العبادة ،ولك ما يتقرب به إىل اهلل.
َْ
• حميَاي  :أي :حياِت.
• َم َم ِاِت  :أي  :مويت.
ً
• َّبليك َ
ً
متكررا ،وأجيبك إجابة بعد إجابة ،يا رب.
وسعديك  :أي أسعد بأمرك ،وأتبعه إسعادا
ََ َ
بك َوإيلك  :أي :اتل َ
جاِئ وانتهاِئ إيلك ،وتوفييق بِك.
• أن ا
ِ
ِ
َُ
َ
َ
َ
• تبَاركت  :أي :ثبت اخلري عندك وكرث.
• ُم ِِّّخ  :مخ العظام أو ِّ
ادلماغ.
َ ُ ُّ َ َ
َْ َ ْ
• َع َصيب َ :
ضها بِبَعض.
المفاصل ويربط بع
الع َصب :ما يشد
رساف ُجمَ َ
• أرسفت  :اإل ْ َ
اوزة احلَد يف لك فعل أو قول وهو يف اإلنفاق أشهر.
ِ

فوائد احلديث:

ِّ
 .1استحباب االستفتاح بهذا اذلكر.

 .2استفتاح الصالة ورد هل عدة ألفاظ ،واألفضل أن يأِت لك َّ
مرة بلفظ منها؛ يلعمل جبميع انلصوص الواردة فيه ،وإن اقترص ىلع بعضها جاز.

 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينوع يف أدعية االستفتاح ،فمرة يقول بهذا ادلاعء وأخرى بغريه.
 .4أن ُداعء االستفتاح َحمله بعد تكبرية اإلحرام ،وقبل َّ
اتلعوذ وال ِقراءة.
ِّ
َ .5
الرباءة من أهل الرشك.
َّ
اي َو َم َماِت ََّلل َر ِّب الْ َعالَم َ
{إن َص َالِت َون ُ ُسِك َو َحمْيَ َ
ني}.
 .6أن الصالة وسائر العبادات جيب أن تكون خالصة هلل تعاىل؛ لقوهل تعاىل:
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
 .7أن حميا اإلنسان ومماته هلل ،يعين :هو اذلي يترصف حبياته وكذلك بعد مماته لكمال ربوبيته -تبارك وتعاىل.
َ
ُ
 .8ظلم اإلنسان نلفسه؛ لقوهل (ظلمت نفّس).
َّ
 .9إثبات أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقع منه اذلنب؛ لقوهل( :واعرتفت بذنيب).
 .10أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -مفتقر إىل ِّ
ربه وذلك بطلب داعئه إياه؛ لقوهل( :فاغفر يل) ولو اكن غنيا عن اهلل ما احتاج إىل أن يدعوه.
أحد حمتاج إىل ُحسن األخالق ،بل إىل أحس ِنها؛ ألنه إذا اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حمتاجا ذللك ،فمن دونه من باب أوىل.
 .11أن لك ٍ
َ
 .12أن ِهداية اخللق بيد اهلل تعاىل؛ لقوهل( :ال يهدي ألحسنها إال أنت).
 .13أنه ال بأس باتللبية يف غري اإلحرام؛ لقوهلَّ :
(بليك).
ْ
 .14فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -مفتَ ِقر إىل اهلل تعاىل يف اإلسعاد؛ لقوهل ( :وسعديك).
 .15فيه أن مقايلد األمور خريها َ ِّ
ورشها بيد اهلل سبحانه وتعاىل.
 .16أن َّ
الرش ال يُنسب إىل اهلل تعاىل وهذا من َّ
اتلأدب مع اهلل تعاىل ،وإال فلك أمور اخللق ِبيَده سبحانه وتعاىل ،كما جاء يف احلديث  ( :وتؤمن
َِّ
َ َ
بالقدر خريه ورشه ).

 .17أن اإلنسان ال تقوم مصالح دينه ودنياه إال إذا آمن بهذه القضية العظيمة الِت أشار إيلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل (أنا بك وإيلك)
ففيه اإلشارة إىل االستعانة باهلل تعاىل واإلخالص هل بقوهل( :إنا بِك وإيلك).
َ
َ .18
الربكة العظيمة فيما يتعلق بأسماء اهلل تعاىل وصفاته؛ لقوهل ( :تباركت )
َ
 .19فيه تزنيه اهلل تعاىل عن لك ما ال يَليق جباللة؛ لقوهل( :تعايلت).
ُ .20علو اهلل تعاىل املاكين وأنه تعاىل فوق لك يشء.

 .21فيه أن الركوع ال يكون إال هلل كما هو احلال يف ُّ
السجود ؛ لقوهل (لك ركعت).
َ
 .22فيه خضوع أعضاء اإلنسان خلالقها؛ لقوهل( :خشع لك سميع).
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َّ
َّ
 .23استحباب ُّ
ادلاعء بعد التشهد وقبل التسليم من الصالة.
ادلاعء بما جاء يف احلديث وغريه مما ورد يف ُّ
 .24استحباب ُّ
السنة وإن داع بغري الوارد يف مواضع ادلاعء اكلسجود فال بأس به.
َ ْ
 .25أن أمور اخلَلق بيد اهلل يُقدم منهم من شاء ُ
وعدهل.
ويؤخر منهم من شاء بمقتىض حكمته
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .فتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه .رشح
الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز،
مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق
حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل1432 ،ه .نيل األوطار رشح منتىق األخبار ،تأيلف :حممد بن يلع الشواكين ،حتقيق :عصام
ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة
واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ه .املعجم الوسيط ،تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة( .إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد
َّ
املكرمة
انلجار) ،انلارش :دار ادلعوة توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
َ
اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة
الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ذي ُ
اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10903( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, saw a person
sitting aloof and not praying with the
people. He asked him: “O so-and-so! What
prevented you from offering the prayer
with the people?” He replied: “O Messenger
of Allah! I am sexually impure and there is
no water.” In response, the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him,
said: “You should use clean earth, and that
will be sufficient for you”.

 رأى-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ً
ً
، يا فالن: فقال، لم يصل يف القوم،رجال معَتال

 يا رسول اهلل:ما منعك أن تصِل يف القوم؟ فقال

، عليك بالصعيد: فقال، وال ماء،أصابتِّن جنابة
فإنه يكفيك

**

641. Hadith:

: احلديث.641

 أن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عمران بن حصني
ً
ً
 لم، رأى رجال ُمعزتال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِّ
 ما منعك أن تصيل يف، (يا فالن: فقال،يُ َصل يف القوم
ٌ
َ  وال َم،جنابة
،اء
 يا رسول اهلل أصابتين:القوم؟) فقال
َ َ ْ َ
َّ
.) فإنه يك ِفيك،يد
ِ  (عليك بالص ِع:فقال

‘Imraan ibn Husayn, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, saw a person sitting aloof
and not praying with the people. He asked him: ‘O so
and so! What prevented you from offering the prayer
with the people?’ He replied: ‘O Messenger of Allah! I
am sexually impure and there is no water.’ In response,
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, said: ‘You should use clean earth, and that will be
sufficient for you”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  بالصحابة صالة-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب
him, led his Companions in the Fajr prayer. When he
finished the prayer, he noticed a man that had not  فلما فرغ من صالته رأى رجال لم يصل،الصبح
prayed with them. Out of his remarkable gentleness صىل اهلل عليه-  فاكن من كمال لطف انليب،معهم
and good Da‘wah (proselytization) to Allah, the
 أنه لم يعنفه ىلع ختلفه، وحسن دعوته إىل اهلل،-وسلم
Almighty, he did not rebuke the man for having failed to
attend the congregational prayer until he could know  يا: فقال، حىت يعلم السبب يف ذلك،عن اجلماعة
the reason behind this. So he asked the man: “O so- -  فرشح عذره، ما منعك أن تصىل مع القوم؟،فالن
and-so! What prevented you from praying with the
congregation?” The man clarified his excuse, according  بأنه قد أصابته-صىل اهلل عليه وسلم-  للنيب-يف ظنه
to his reasoning. He said that he was in a state of  فأخر الصالة حىت جيد املاء،جنابة وال ماء عنده
sexual impurity and had no water; that is why he
 إن اهلل تعاىل-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال،ويتطهر
delayed the prayer until he could find water and purify
himself therewith. Thereupon, the Prophet, may Allah's ، ما يقوم مقام املاء يف اتلطهر-من لطفه- قد جعل لك
peace and blessings be upon him, informed him that
. فإنه يكفيك عن املاء، فعليك به،وهو الصعيد
Allah, the Almighty, out of His kindness, provided a
replacement for water when it comes to purification;
and that is clean earth. He told him to use it instead of
water, which was unavailable.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
**
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راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ ً
َّ
• ُمعزتال  :منفردا عن القوم ،متنحيا عنهم ،وهو خالد بن رافع -ريض اهلل عنه ،-واكن ممن شهد بدرا.
ُ ُ
• فالن  :لكمة يكىن بها عن اسم اذلكر من بين آدم ،واألنىث فالنة.
َ
• َما َمنَ َعك  :أي يشء منعك عن الصالة يف القوم؟
• يف القوم  :مع القوم اذلين يصلون مجاعة.
َ َ َ
ابتْين َجنَابَ ٌة  :حدث َّ
يلع جنابة ،والظاهر أنه احتالم لقوهل :أصابتين ،واجلنابة هنا نزول املين.
• أص ِ
• و ال ماء  :ال ماء ميع ،أو ال ماء موجود حويل.
• عليك  :اقصد.
• َّ
الص ِعيد  :وجه األرض وما عال منها ،وقيل :الرتاب خاصة.
ْ َ
• يَك ِفيَك  :يغنيك عن املاء ،حيث لم جتده.

فوائد احلديث:
ُ .1حسن املالطفة والرفق يف اإلنكار.
 .2ترك الشخص الصالة حبرضة املصلني بغري عذر معيب.
 .3االكتفاء يف ابليان بما حيصل به املقصود من اإلفهام؛ ألنه أحاهل ىلع الكيفية املعلومة من اآلية ،ولم يرصح هل بها.
 .4اتليمم ينوب مناب الغسل يف اتلطهري من اجلنابة.
 .5اتليمم ال يكون إال لعادم املاء أو املترضر باستعماهل وقد بسط الرجل عذره وهو عدم املاء ،فأقره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك.
 .6سؤال من اعزتل اجلماعة عن سبب اعزتاهل.
 .7ال ينبيغ ملن رأى مقرصا يف عمل ،أن يبادره باتلعنيف أو اللوم ،حىت يستوضح عن السبب يف ذلك ،فلعل هل عذرا ،وأنت تلوم.
 .8جواز االجتهاد يف مسائل العلم حبرضة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد ظن الصحايب أن من أصابته اجلنابة ال يصىل حىت جيد املاء ،وانرصف
ذهنه إىل أن آية اتليمم خاصة باحلدث األصغر.

 .9يَس الرشيعة اإلسالمية ،حيث جاز ملن عدم املاء أن يتيمم ويصيل حىت جيد املاء ،وال يعيد الصالة.
 .10عناية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3051( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
‘Urwah ibn az-Zubayr reported from
‘A’ishah, the wife of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him,
that she took Hafsah ibn ‘Abd-ur-Rahmaan
ibn Abi Bakr as-Siddeeq into her house
when she was in her third period.

-صىل اهلل عليه وسلم- أن َعئشة زوج انلِب
َ َ
انتقلت حفصة بنت عبد الرْحن بن أِب بكر

الصديق حني دخلت يف ادلم من احليضة اثلاثلة
**

642. Hadith:

: احلديث.642

صىل اهلل- عن عروة بن الزبري عن اعئشة زوج انليب
َ
ْ َ َ ْ
َ حفصة
بنت عبد الرمحن
 أنها انتَقلت-عليه وسلم
ْ َ َ َ
َّ ت يف
ادلمِ من
 حني دخل،بن أيب بكر الصديق
ُ
َََْ
 فذكر ذلك ِلعمرة: قال ابن شهاب.احليضة اثلاثلة
َ : فقالت.بنت عبد الرمحن
 وقد جادهلا.صدق عروة

‘Urwah ibn az-Zubayr reported from ‘A’ishah, the wife
of the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, that she took Hafsah ibn ‘Abd-ur-Rahmaan
ibn Abi Bakr as-Siddeeq into her house when she was
in her third period. Ibn Shihaab said: "That was
mentioned to ‘Amrah bint ‘Abd-ur-Rahmaan, and she
said that ‘Urwah had spoken the truth, and people had
argued with ‘A’ishah about it. They said that Allah, the
Exalted, says in His Book: {waiting for three menstrual
periods.} [Surat-ul-Baqarah: 228] ‘A’ishah said: 'You
spoke the truth. Do you know what menstrual periods
are? They are the three times of becoming pure after
menstruation"'.

 يقول يف-تبارك وتعاىل-  إن اهلل: وقالوا،يف ذلك ناس
ُ َََ َ
: فقالت اعئشة.]228 :2  {ثالثة ق ُروءٍ} [ابلقرة:كتابه
َ
َ
َ
ُ األ ْط َه
ُ  إنما األقْ َر.اء؟
ُ  وتدرون ما األقْ َر،صدقتم
.ار
اء
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this tradition, ‘Urwah ibn az-Zubayr reported that
‘A’ishah moved her niece Hafsah, daughter of her
brother ‘Abd-ur-Rahmaan, from the house where she
spent her prescribed period after her husband alMundhir ibn al-‘Awwaam divorced her. She took her
whilst she was in her third period because this was the
last one of her prescribed periods after the divorce.
There was an argument between ‘A’ishah and some of
the Companions about the meaning of the word Quroo
in the following verse: {And divorced women shall wait
[as regards their marriage] for three Quroo (menstrual
periods).} [Surat-ul-Baqarah: 228] They maintained that
it referred to the menstrual period. ‘A’ishah, may Alla be
pleased with her, answered them: "You have read the
Qur’an correctly but failed to interpret it the right way.
The meaning of the word in question is the period of
purity between two successive menstrual periods.

**

ُ
َّ
ريض- يف هذا األثر خيرب عروة بن الزبري أن اعئشة

-بنت شقيقها عبد الرمحن-  نقلت حفصة-اهلل عنها
َّ
َّ العدة ملا طلقها زوجها املنذر بن
العوام حني
من بيت

 وذلك تلمام،نزل عليها ادلم من احليضة اثلاثلة

 وقد حصل بني اعئشة وبني بعض الصحابة،عدتها
ْ نزاع يف معىن
-تعاىل-  عند قوهل،القرء الوارد يف اآلية
ُ َََ َ
: فقالوا.}ٍ {واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة ق ُروء:
:-ريض اهلل عنها-  فأجابتهم اعئشة.حليض
ِ يه ا

 وأخطأتم،أنكم أصبتم يف قراءتكم القرآن
ْ اتلفسري؛ ألن معىن
القرء هو الطهر اذلي يكون بني
 يقع ىلع الطهر؛ وإيله، والقرء من األضداد،احليضتني
 وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو،ذهب مالك والشافيع

.حنيفة وأمحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة:اتلصنيف
. رواه مالك:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

َّ
• انتقلَ ْ
ت حفصة  :أي أن اعئشة نقلت حفصة من بيت العدة.
ني َد َخلَ ْ
•ح َ
ت  :رشعت.
ِ
ُ
• فذكر  :هذا قول ابن شهاب ،كذا رصح به يف "موطأ حممد بن احلسن".
َ
ُ
• َص َدق عروة  :أي فيما روى.
َ
• جادهلا  :نازع اعئشة.
َ ْ
صدقتُم  :أي يف قراءتكم القرآن.
•

• األقراء  :مجع قرء ،وهو من األضداد ،يقع ىلع الطهر؛ وإيله ذهب مالك والشافيع ،وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو حنيفة وأمحد.
• ْ
األطهار  :بفتح اهلمزة ،مجع طهر ،وهو ما بني احليضتني.

فوائد احلديث:
َّ
أن ْ
القرء يف قوهل -تعاىل" :-ثالثة قروء" هو الطهر ،وهو الزمن اذلي بني احليضتني.
.1
ِّ
بمِض ثالثة أطهار وإن لم تنقض احليضة اثلاثلة.
 .2أن القرء يف اآلية حممول ىلع الطهر فتمِض العدة
املصادر واملراجع:

-موطأ اإلمام مالك ,مالك بن أنس بن مالك بن اعمر األصبيح املدين ,صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ,اعم النرش  1406 :ـه 1985 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه-
َّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان.
طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -آداب الزفاف يف السنة املطهرة ،للشيخ األبلاين .انلارش :دار السالم .الطبعة :الطبعة الرشعية الوحيدة
1423ه2002/م  -اتلعليق املمجد ىلع موطأ حممد ،أليب احلسنات اللكنوي .انلارش :دار القلم ،دمشق .الطبعة :الرابعة  1426 ،ـه 2005 -م  -رشح
الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك .انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية  -القاهرة .الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م.

الرقم املوحد)58167( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased
with him, divorced his wife while she was
menstruating. So, `Umar, may Allah be
pleased with him, informed the Messenger
of Allah, may Allah’s peace and blessings be
upon him, about that, and he became
furious at him

،أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته ويه حائض
صىل اهلل عليه- فذكر ذلك عمر لرسول اهلل

صىل اهلل عليه-  فتغيظ منه رسول اهلل،-وسلم
-وسلم

**

643. Hadith:

: احلديث.643

 «أنه طلق:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported that he divorced his wife while she was
menstruating. So, `Umar, may Allah be pleased with
him, informed the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, about that, and he
became furious at him and said: “Let him take her back
and keep her until she becomes purified of
menstruation, and then menstruates and then becomes
purified of menstruation. Thereafter, if he decides to
divorce her, he should divorce her while in a state of
purity and before having intercourse with her. That is
the `Iddah (post-divorce waiting period), as
commanded by Allah, the Almighty.” In another
narration: “Until she enters the next menstrual period,
other than the one during which he divorced her.” In
yet another narration: “It was counted as one valid
divorce, and `Abdullah took her back at the command
of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him.”

صىل-  فذكر ذلك عمر لرسول اهلل،امرأته ويه حائض
َ َ َ
صىل اهلل-  فتَغ َّيظ منه رسول اهلل،-اهلل عليه وسلم
ْ
ْ َُ
 ثم ِيلُ ْم ِسك َها حىت،اجع َها
ِ  لِري: ثم قال،-عليه وسلم
َ ُ َ
ُ َْ
 فإن بدا هل أن يطلقها،يض فتَ ْط ُه َر
حت
ِ  ثم،تطه َر
َ
َّ
ً فليطلقها طا
 كما أمر، فتلك ال ِعد ُة،هرا قبل أن ي َم َّس َها
ً
َ َ
حتيض َحيْ َضة
ِ  «حىت: ويف لفظ.»-عز وجل- اهلل
ًَ ْ
َ َّ
 ويف لفظ.» ِس َوى َحيْ َض ِت َها الِت َطلق َها فيها،ُم ْستَقبَلة
ْ َفحسب
ُ اج ْع َها
َ ور
ُ
َ ،ت من طالقها
عبد اهلل كما أمره
ِ «
-».صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, divorced his wife while having her menses.
Thereupon, his father told the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, about that, and he
became extremely angry because he had divorced her
in a manner that is unlawful and inconsistent with the
Sunnah. Then, he commanded him to take her back
and keep her until she would become purified after that
menstrual period and would get another menses and
then become purified of it. Afterwards, if he had no
desire to keep her and decided to divorce her, he
should do so before approaching her sexually. That is
the period of abstention during which divorce can take
place, as commanded by the Almighty Lord. Scholars
differed over whether divorce of a menstruating woman
is effective, even though it is unlawful and not in
conformity with the Sunnah. The adopted view in this
regard is the one based on the narration reported by
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 امرأته ويه-ريض اهلل عنهما- طلق عبد اهلل بن عمر
-صىل اهلل عليه وسلم-  فذكر ذلك أبوه للنيب،حائض

 لم يوافق، حيث طلقها طالقا حمرما، فتغيظ غضبا،
 ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حىت تطهر من.السنة

 وبعد.تلك احليضة ثم حتيض أخرى ثم تطهر منها

 إن بدا هل طالقها ولم ير يف نفسه رغبة يف-ذلك
 الِت، فتلك العدة، فليطلقها قبل أن يطأها-بقائها
 واختلف العلماء يف.أمر اهلل بالطالق فيها ملن شاء

وقوع الطالق ىلع احلائض ومع أن الطالق يف احليض

 والقول املفىت به ما دلت عليه،حمرم ليس ىلع السنة

 (فردها يلع ولم:رواية أيب داود وغريه هلذا احلديث

يرها شيئا) وأما األلفاظ الواردة يف هذه الرواية

فليست رصحية يف الوقوع وال يف أن اذلي حسبها هو

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويف احلديث Abu Dawood and others: “He returned her to me and
did not consider it to be anything.” This narration does
املحكم املشهور( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا not explicitly mention that the divorce was effective or
was counted as such by the Prophet, may Allah’s peace
فهو رد) متفق عليه.
and blessings be upon him. It is noteworthy here to cite
the well-known Hadith that reads: “If anyone does
something contrary to our matter, it will be rejected.” [Al]Bukhari and Muslim
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق السين والطالق ابلديع
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• فتغيظ منه  :اشتد غضبه لكون الطالق يف احليض حراما.

• لرياجعها  :لريجعها إىل ما اكنت عليه قبل هذا الطالق املحرم.
• ثم يمسكها  :يستمر بها يف عصمته.
• حىت تطهر  :من حيضتها.

• فتطهر  :تغتسل من احليضة.
• قبل أن يمسها  :أن جيامعها.

• كما أمر اهلل  :أذن اهلل يف قوهل ":فطلقوهن لعدتهن".

• فحسبت من طالقها  :حيتمل أنه -صىل اهلل عليه وسلم -هو اذلي حسبها من طالقها ،وحيتمل أنه ابن عمر.

فوائد احلديث:
ديع اذلي ليس ىلع أمر الشارع.
ابل ِ
 .1حتريم الطالق يف احليض ،وأنه من الطالق ِ
 .2األمر بإرجاعها إذا طلقها يف احليض ،وإمساكها حىت تطهر ثم حتيض فتطهر
ْ
َ
جامع فيه.
 .3قوهل [ قبل أن يمسها] ديلل ىلع أنه ال جيوز الطالق يف ُطه ٍر
 .4احلكمة يف إمساكها حىت تطهر من احليضة اثلانية ،هو أن الزوج ربما واقعها يف ذلك الطهر ،فيحصل دوام العرشة.وقال ابن عبد الرب :الرجعة
ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء ألنه املقصود يف انلاكح.وأما احلكمة يف املنع من طالق احلائض ،فخشية طول العدة.وأما احلكمة يف املنع من
الطالق يف الطهر املجامع فيه فخشية أن تكون حامال ،فيندم الزوجان أو أحدهما.ولو علما باحلمل ألحسنا العرشة ،وحصل االجتماع بعد
َ
ُ
الفرقة وانلفرة.ولك هذا راجع إىل قوهل تعاىل { ف َطلقوهن لعدتهن} وهلل يف رشعه حكم وأرسار ،ظاهرة وخفية.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،2دار السعادة .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 .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)5827( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ
َ
ْ
َ استَ َش
الص
أن عمر بن اْلطاب
ِ ار انلَّاس ِيف إم
َْ َ ْ
ِ المرأة

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be
pleased with him, consulted the people
about a woman who was caused to
miscarry.
**

644. Hadith:

: احلديث.644

ْ
ْ ُ َّ َ
ُ َ
َ استَ َش
ار
 أنه-ريض اهلل عنه- اب
ع ْن ع َم َر بْ ِن اخل َ َّط
ِ
َ ْ ُ
ْ
َُ ُْ َ ََ َْ َْ
َ َّ
:رية ْب ُن شعبَة
 فقال الم ِغ،الص المرأ ِة
ِ انلاس ِيف إم
َ َ
َّ « َشه ْدت
َّ انل
 قىض ِفي ِه-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
ِ
َ
َ
َ ََ َ ْ َْ
َْ ْ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
، ائتين بِمن يشهد معك: فقال- عب ٍد أو أم ٍة-بِغ َّر ٍة
َ َ
َُ ُ َ َ َ
.»فش ِهد َم َعه حم َّم ُد ْب ُن َم ْسل َمة

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
consulted the people about a woman who was caused
to miscarry. Al-Mugheerah ibn Shu‘bah said: "I
witnessed the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, rule that a slave, male or
female, be given as blood money." ‘Umar said: "Bring
me someone to testify along with you." So he brought
Muhammad ibn Maslamah, who testified with him.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

َ ً
َ
وضعت امرأة ودلها ميتا قبل أوان الوالدة ىلع إثر
َ
 واكن من اعدة اخلليفة العادل عمر بن.جناي ٍة عليها
َ
 أن يستشري أصحابه-ريض اهلل عنه- اخلطاب
َ
وعلماءهم يف أموره وقضاياه فحني أسقطت هذه املرأة
ٍّ غري
َ ً جنينا ً ميتا
، أشلك عليه احلكم يف ديته،تام

A woman had a miscarriage before the delivery was
due and lost her fetus as a result of a crime committed
against her. It was from the habits of the just leader,
‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
to consult his companions and the knowledgeable
among them concerning his affairs and issues. So
when this woman miscarried her incomplete, dead
َ
fetus, he was unsure about the ruling concerning its فأخربه
. يف ذلك-ريض اهلل عنهم- فاستشار الصحابة
blood money. So he consulted the Companions, may
ُ
ِ املغرية بن شعبة أنه
Allah be pleased with them, on this matter. Al- صىل اهلل عليه- شهد انليب
َ
َّ قىض بدية اجلنني
Mugheerah ibn Shu‘bah informed him that he  فأراد."بغرة" عبد أو أمة
-وسلم
witnessed the Prophet, may Allah's peace and ً
َ
ُ
َّ
 اذلي سيكون ترشيعا،عمر اتلثبت من هذا احلكم
blessings be upon him, rule that a male or female slave
ً
َّ
should be given as the fetus' blood money. So ‘Umar  فأكد ىلع املغرية أن يأِت بمن.اعما إىل يوم القيامة
wished to verify this ruling, which was to be a general  فشهد حممد بن،يشهد ىلع صدق قوهل وصحة نقله
legislation until the Day of Resurrection. So he
emphatically asked Al-Mugheerah to bring someone ريض اهلل- ،مسلمة األنصاري ىلع صدق ما قال
who would testify to the truthfulness of his statement
-.عنهم أمجعني
and its accurate conveyance. Muhammad ibn
Maslamah al-Ansaari testified to the truthfulness of
what Al-Mugheerah said. May Allah be pleased with all
of them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
َّ بن
ُ عمر
ُ
-ريض اهلل عنه- اخلطاب
:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
َ  وهو أن،أزلَ َقتْه واسقطته
ْ  أي:املرأة ودلها
ُ ْ
َ ََْ
.تض َعه قبل أوانه
ت
ِ  أملص: • إمالص املرأ ِة
َ
ُ
ٌ
ُ
ِّ
-.تعاىل- اآلديم ىلع اهلل
 لك َرم،عبد واألمة ِولو اكنا أسودين
ِ  يف ال-هنا-  واستعمل، بياض يف الوجه: • غ َّر ٍة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ً
ً
ٌ
ٌ
 .1دية اجلنني إذا سقط ميتا ،بسبب اجلناية ،عبد أو أمة ،أما إذا سقط حيا ثم مات بسببها ،ففيه دية اكملة.
 .2استشارة أهل العلم والعقل ىف مهام األمور ومستَجدها ،لطلب احلق والصواب.
 .3اتلثبت يف املسائل ،وطلب صحة األخبار فيها.
ٌ
 .4ديلل ىلع أن العلم اخلاص قد خيىف ىلع األكابر ويعلمه من هو دونهم.
 .5يف احلديث ديلل ىلع أنه ال اجتهاد مع انلص.

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 .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.

الرقم املوحد)2937( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be
pleased with him, recited Surat-un-Nahl on
the pulpit during the Friday sermon, and
when he reached the verse of prostration,
he got down and prostrated, and so did the
people.

 قرأ يوم،أن عمر بن اْلطاب ريض اهلل عنه

اجلمعة ىلع املنرب بسورة انلحل حىت إذا جاء
 فسجد وسجد انلاس،السجدة نزل

**

645. Hadith:

: احلديث.645

ُ عن َربيعة بن عبد اهلل بن
َّ اله َديْر
ِّ ِ ْاتلي
 أن عمر بن:يم
ْ
 قرأ يوم اجلمعة ىلع ال ِمن َرب،-ريض اهلل عنه- اخلطاب
َ
َّ انلحل حىت إذا جاء
َّ بسورة
 فسجد،السجدة نزل
َ
َ
،وسجد انلاس حىت إذا اكنت اجلمعة القابِلة قرأ بها
َ
َّ حىت إذا جاء
 «يا أيُّها انلاس إنا ن ُم ُّر: قال،السجدة
ُّ
 فال، فقد أصاب ومن لم يسجد، فمن سجد،بالسجود
» ويف-ريض اهلل عنه- إثم عليه ولم يَسجد عمر

Rabee‘ah ibn ‘Abdullaah ibn al-Hudayr at-Taymi
reported: "‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased
with him, recited Surat-un-Nahl on the pulpit during the
Friday sermon, and when he reached the verse of
prostration, he got down and prostrated, and so did the
people. The next Friday, he recited it, and when he
reached the verse of prostration, he said: 'O people! We
pass by verses of prostration. Whoever prostrates has
done something right, but there is no sin on those who
do not prostrate.' ‘Umar, may Allah be pleased with him,
did not prostrate (that time)." In another version:
"Indeed, Allah did not make such prostration (of
recitation) obligatory; we can do it if we wish to do so".

ُّ  «إن اهلل لم يَفرض:رواية
.»السجود إال أن نشاء

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
recited Surat-un-Nahl on the pulpit during the Friday
sermon. When he reached the saying of Allah Almighty
which reads: {And to Allah prostrates whatever is in the
heavens and whatever is on the earth of creatures, and
the angels [as well], and they are not arrogant. They
fear their Lord above them, and they do what they are
commanded.} [Surat-un-Nahl: 49-50] He descended
from the pulpit and prostrated, and the people followed
suit. The following Friday, he recited the same Surah,
An-Nahl, and when he reached the verse of prostration,
and the people were prepared for prostration, he did not
prostrate and asked them to do the same, according to
the version in Al-Muwatta’, which reads: "The people
got prepared for prostration, but he said: 'Wait! Allah did
not prescribe it upon us, except if we wish to do it.' So
he did not prostrate, and he prevented them from doing
so." Then he added: "O people! We pass by verses of
prostration. Whoever prostrates has done something
right, but there is no sin on those who do not prostrate
," meaning: we come across verses of prostration, and
those who prostrate do rightly follow the Sunnah, but
those who fail to prostrate incur no sin. ‘Umar, may
Allah be pleased with him, did not prostrate at that time
to demonstrate that the prostration of recitation is not
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**

-ريض اهلل عنه-  "أن عمر بن اخلطاب:معىن احلديث
َّ  قرأ يوم اجلمعة ىلع ال ِمنْ َرب بسورة،
انلحل حىت إذا جاء
ُ {و ََّلل ي َ ْس
َّ
َ
ج ُد َما ِيف
ِ ِ :السجدة " عند قوهل تعاىل
َ
ْ
َ ْ
َُ
َ
َّ
َ الس َم
ات َو َما ِيف األ ْر ِض ِم ْن دابَّ ٍة َوال َمالئِكة َو ُه ْم
ِ او
َ
َ ُ ْ
َ ُ ََ َ ُ ْ َ َْ َ
ربون * خيافون َر َّب ُه ْم ِم ْن ف ْوقِ ِه ْم َو َيف َعلون َما
ِ ال يستك
ْ
َ
َ
 فسجد وسجد،] "نزل50 ،49 :يُؤ َم ُرون} [انلحل
ْ
انلاس" نزل من ىلع ال ِمن َرب وسجد ىلع األرض وسجد
َ
َ
" "حىت إذا اكنت اجلمعة القابِلة قرأ بها.انلاس معه
َّ  "حىت إذا جاء،انلحل
َّ  بسورة:أي
 حىت:السجدة" أي

 وتأهب انلاس للسجود،إذا قرأ اآلية الِت فيها سجدة
ُّ  ومنعهم من،-ريض اهلل عنه- لم يُسجد
السجود كما
َّ َ "فت: يف رواية املوطأ
هيأ انلاس للسجود فقال ىلع
َ
ِر ْس ِلكم إن اهلل لم يكتبها علينا إال أن نشاء فلم

-ريض اهلل عنه- يسجد ومنعهم أن يسجدوا" ثم قال
ُّ  "يا أيُّها انلاس إنا َن ُم ُّر:
 فقد، فمن َسجد،بالسجود
َ
 ن ُم ُّر: فال إثم عليه" يعين،أصاب ومن لم يسجد
 فمن َسجد فيها فقد أصاب،باآليات الِت فيها َسجدة
ُّ
 "ولم يسجد عمر.السنة ومن لم يسجد فال إثم عليه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ريض اهلل عنه "-بليان أن سجود ِّاتلالوة ليس
واجبا .ويف رواية« :إن اهلل لم يَفرض ُّ
السجود إال أن
نشاء» أي  :لم يوجبه علينا إال إن شئنا ُّ
السجود
ِ
َ
ُّ
سجدنا وإن لم نشأ لم نسجد .ويف رواية" :يا أيها
انلاس ،إنا لم نُؤمر ُّ
بالسجود" فاحلاصل :أن هذا األثر

من أمري املؤمنني قاهل يف خطبة اجلمعة ،أمام الصحابة
َّ
لكهم ،فلم يُنكر عليه أحد منهم؛ فدل ىلع عدم

فحينئذ يكون قول الصحايب حجة،
املعارضة،
ٍ
ُّ
َّ
السيما اخلليفة الراشد ،اذلي هو أوىل باتباع السنة،
ً
إمجااع.
وحبضور مجيع الصحابة ،فيكون

obligatory. He explained to them, as related in another
version, that if we wish, we can prostrate , and if we
wish, we may not prostrate. In yet another version: "O
people! Indeed, Allah has not made it obligatory on us
to offer the prostration of recitation." In sum, this stance
was reportedly taken by the Commander of the Faithful
in a Friday sermon before all the Companions, none of
whom criticized him for that, which indicates their
approval. In such a situation, the opinion of a
Companion constitutes reliable evidence, and more so
if it is that of a rightly-guided Caliph, who is more worthy
of acting upon the Sunnah. Moreover, as this opinion
was stated in the presence of all Companions, this
means that it enjoyed unanimous agreement.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > أحاكم خطبة اجلمعة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

فوائد احلديث:

ً
إمجااع سكوتيًا.
 .1استحباب سجود اتلالوة ،ثم إنه -ريض اهلل عنه -قاهل بمحرض من الصحابة ولم ينكره عليه أحد ،فاكن
 .2فيه جواز قراءة سورة فيها سجدة يف خطبة اجلمعة.
َ
 .3فيه أن الفصل اليَسري يف خطبة اجلمعة ال يؤثر ىلع صحتها.

 .4فيه أن سجود اتلالوة ال يؤثر ىلع صحة خطبة اجلمعة.
 .5جواز قراءة سورة َّ
انلحل يف خطبة اجلمعة.
ُّ
الزنول من ىلع المنْ َرب ألداء سجدة اتلِّالوة ،لكن هذا يُقيد بما إذا اكن ال يمكنه ُّ
السجود عليه؛ لضيق املاكن ،فيزنل ويسجد وإن أمكنه سجد
.6
ِ
عليه.
َ
ُ
َ
َ
ُ
 .7أن المستمع تبع للقارئ ،فإن سجد ،سجد المستمع معه وإال فال.
 .8فيه أن ُّ
السنة يُثاب فاعلها وال يُعاقب تاركها.
ُ
 .9فيه أن خليفة املسلمني هو من يتوىل خطبة اجلمعة.

 .10فيه فقه عمر -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع بيان ونرش ُّ
السنة.
 .11فيه فضل سورة َّ
انلحل؛ ألن عمر -ريض اهلل عنه -كرر قراءتها يف مجعتني.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .إرشاد الساري
لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة1323 ،ه .توضيح
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .فتح ذي ُ اجلالل
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة.

الرقم املوحد)11242( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
`Uwaymir al-`Ajlaani went to `Aasim ibn
`Adiyy al-Ansaari and asked: O `Aasim, tell
me, if a man sees his wife (sleeping) with
another man, should he kill him,
whereupon you will kill him (in
retribution), or what should he do? O
`Aasim, ask the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him,
about that.

ً
عويمرا العجالين جاء إىل َعصم بن عدي
أن

 أرأيت رجال وجد، يا َعصم: فقال هل،األنصاري
ً
 أم كيف، أيقتله فتقتلونه،مع امرأته رجال
- يفعل؟ سل يل يا َعصم عن ذلك رسول اهلل
-صىل اهلل عليه وسلم

**

646. Hadith:

Ibn Shihaab reported that Sahl ibn Sa`d as-Saa`idi,
may Allah be pleased with him, said to him: "`Uwaymir
al-`Ajlaani went to `Aasim ibn `Adiyy al-Ansaari and
asked: ‘O `Aasim, tell me, if a man sees his wife
(sleeping) with another man, should he kill him,
whereupon you will kill him (in retribution), or what
should he do? O `Aasim, ask the Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, about
that.' `Aasim asked the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, about that, but the
Prophet disliked the question and considered it
disgraceful, which upset `Aasim. When he returned to
his family, `Uwaymir went to him and said: ‘O `Aasim,
what did the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, say to you?’ `Aasim replied:
‘You did not bring me any good. The Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
disliked the question which I asked him.’ Thereupon,
`Uwaymir said: ‘By Allah! I will not stop until I ask him
about that.’ So, he went to the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, while he was
amongst people, and said: ‘O Messenger of Allah, if a
man finds another man (sleeping) with his wife, should
he kill him, whereupon you will kill him (in retribution),
or what should he do?’ The Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, said:
‘Something has been revealed concerning you and
your wife. So, go and bring her.’” Sahl said: "They both
engaged in Li`aan (oath of condemnation) and I
witnessed it along with the people in the Prophet’s
presence. When they were done, `Uwaymir said: ‘O
Messenger of Allah! If I kept her as a wife, It would
mean that I fabricated a lie against her then.’ So, he
pronounced divorce against her three times before the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, ordered him to do so.'” Ibn Shihaab
added: “So it became a tradition to dissolve the
marriage of those spouses who are involved in a case
of Li`aan”.
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: احلديث.646

: أن سهل بن سعد الساعدي أخربه،عن ابن شهاب
ً
أن ُع َويْ ِمرا العجالين جاء إىل اعصم بن عدي
 أرأيت رجال وجد مع، يا اعصم: فقال هل،األنصاري
 أم كيف يفعل؟ سل يل، أيقتله فتقتلونه،امرأته رجال

-صىل اهلل عليه وسلم- يا اعصم عن ذلك رسول اهلل

 عن-صىل اهلل عليه وسلم-  فسأل اعصم رسول اهلل،
 املسائل-صىل اهلل عليه وسلم-  فكره رسول اهلل،ذلك
-  حىت كرب ىلع اعصم ما سمع من رسول اهلل،واعبها

 فلما رجع اعصم إىل أهله،-صىل اهلل عليه وسلم

 ماذا قال لك رسول اهلل، يا اعصم: فقال،جاءه عويمر

 لم تأتين:؟ فقال اعصم لعويمر-صىل اهلل عليه وسلم-صىل اهلل عليه وسلم-  قد كره رسول اهلل،خبري

 واهلل ال أنتيه: فقال عويمر،املسألة الِت سأتله عنها

-  فأقبل عويمر حىت جاء رسول اهلل،حىت أسأهل عنها

 يا رسول: فقال، وسط انلاس-صىل اهلل عليه وسلم
ً
 أيقتله، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال،اهلل

صىل اهلل-  أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل،فتقتلونه
ُ
 فاذهب،نزل فيك ويف صاحبتك
ِ  «قد أ:-عليه وسلم
َ
َ  ف َت:فَأْت بها» قال سهل
العنا وأنا مع انلاس عند
ِ
َ ََ
 فلما فراغ ِمن،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ
ُ َت
 كذبت عليها يا رسول اهلل إن: قال عويمر،الع ِن ِهما
ْ َْ
-  قبل أن يأمره رسول اهلل، فطلقها ثالثا،أم َسكتُها
َّ
 فاكنت ُسنة: قال ابن شهاب،-صىل اهلل عليه وسلم
ْ
ُ
.المتال ِعنَني

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ً
عويمرا العجالين -ريض اهلل عنهThis Hadith informs us that `Uwaymir al-`Ajlaani, may -
أفاد احلديث أن
ً
Allah be pleased with him, asked about the ruling
جاء يسأل عن حكم من وجد مع امرأته رجال ماذا regarding the man who sees another man sleeping with
يفعل ،فكره انليب -عليه الصالة والسالم -مثل هذه his wife, and what he should do. The Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, disliked to
املسائل ملا فيها من اتلعرض للمكروه ،فأرص ىلع
tackle such an issue, given the unpleasant aspects
السؤال عن ذلك ،وقد وقع به ما سأل عنه ،ثم جاء involved therein. `Uwaymir, however, insisted on
إىل انليب -عليه الصالة والسالم -يسأل عن حكم posing this question, which was concerning a matter
that had actually happened to him. So, he went to the
حاتله ،فأخربه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن اهلل Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
أنزل يف شأنه وشأن امرأته قرآنًا فيه حكم ما جرى and asked about the ruling regarding his case. In
ً
response, the Prophet, may Allah’s peace and
َّ
ال
اللعان
أن
يظن
اكن
هلما ،فتالعنا ،ثم إن عويمرا
blessings be upon him, informed `Uwaymir that Allah,
حيرمها فبادر بطالقها ثالثا ،فاكن هذا أول لعان يف the Almighty, revealed Qur’an containing the judgment
on their case. Thereupon, he and his wife engaged in
اإلسالم.
Li`aan (oath of condemnation). `Uwaymir, may Allah be
pleased with him, did not know that Li`aan would
automatically make his wife forbidden for him, so he
pronounced divorce three times against her. This was
the first case of Li`aan in Islam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أرأيت  :أي :أخربنا عن حكمه.

• وكره املسائل  :أي :الِت ال حيتاج إيلها سيما ما فيه إشاعة فاحشة.
• حىت كرب  :بضم ابلاء أي :عظم وشق.
• قد أنزل اهلل فيك  :أي :آية اللعان.

• ويف صاحبتك  :زوجتك خولة بنت قيس ىلع املشهور.
ً
ً
َّ
ًّ
• فطلقها ثالثا  :ظنا منه أن اللعان ال حيرمها عليه فأراد حتريمها بالطالق فقال :يه طالق ثالثا.

• فاكنت  :أي الفرقة بينهما.
ً
ً
ً
ً
ً
• سنة املتالعني  :فال جيتمعان بعد املالعنة أبدا فيحرم عليه بمجرد اللعان نكاحها حتريما مؤبدا ظاهرا وباطنا سواء صدقت أم صدق.

فوائد احلديث:
 .1تمام اتلالعن سبب للفرقة املؤبدة بني الزوجني املتالعنني ،وال حيتاج بعدها إىل طالق ،وال إىل فسخ؛ فهذا مقتىض حكم اللعان.
ً
ً
ومؤكدا قذفه :كذبت عليها -يارسول اهلل -إن أمسكتها ،ثم
 .2أن الرجل اذلي العن بني يدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال مصدقا نفسه
طلق ثالثا ،قبل أن يأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك.

 .3تثبت الفرقة بني الزوجني بتمام اللعان بتحريم مؤبد ،ولو لم يفرق احلاكم بينهما ،وهو مذهب اجلمهور.

 .4الطالق اذلي يوقعه الزوج املالعن الغ ال أثر هل يف ذلك ،والرجل إنما أَت به من شدة الغضب ،وتأكيدا لصدق دعواه عليها ،وقذفه إياها.
 .5مرشوعية أن يكون اللعان حبرضة احلاكم ،وبمجمع من انلاس ،وهذا من باب اتلغليظ يف هذه املسألة.
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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  -منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428األوىل1417 ،ه - .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن -دار إحياء الرتاث
َ َّ
الول ِوي  -دار املعراج ادلويلة للنرش و
العريب – بريوت-بدون تاريخ - .ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل   1416ـه 1996 -م  -إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري  -أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين
القتييب املرصي  -املطبعة الكربى األمريية ،مرص -الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

الرقم املوحد)58157( :
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َّ
َّ
أن نِب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال

the Prophet of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, saw a man carrying
a sacrificial camel, so he said: 'Ride it.' The
man said: 'It is a sacrificial camel.' He said:
'Ride it

يسوق بدنة ,فقال :اركبها ،قال :إنها بدنة ،قال:
اركبها

 .647احلديث:

**

647. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« -أن نيب اهلل -صىل
ُ ًََ
اهلل عليه وسلم -رأى رجال ي َ ُسوق بَدنة ,فقال:
ٌََ
اركبها ،قال :إنها بَدنة ،قال اركبها ،فرأيته َرا ِكبَ َها,
ي ُ َسايِ ُر انليب -صىل اهلل عليه وسلم .»-ويف لفظ :قال
ْ َ
َ َ
يف اثلانية ،أو اثلاثلة« :اركبها َويْلك أو َوحيَك».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that "the Prophet of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, saw a man carrying a sacrificial
camel, so he said: 'Ride it.' The man said: 'It is a
sacrificial camel.' He said: 'Ride it.' Then, I saw him
riding it alongside the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him." According to another version:
"He said on the second or third time: "Ride it, woe to
"!you
**

ً

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

ملا رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يسوق When the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, saw a man carrying his sacrificial camel,
بدنة ،هو يف حاجة إىل ركوبها قال هل :اركبها ،ولكون which he needed to ride, he asked him to ride it. Since
اهلدي معظما عندهم ال يُتعرض هل استفهم الصحايب sacrificial animals were revered and not bothered in
any way, the Companion inquired about its status as a
بأنها بدنة مهداة إىل ابليت ،فقال :اركبها وإن اكنت
sacrificial animal offered to the Sacred House. The
مهداة إىل ابليت ،فعاوده اثلانية واثلاثلة ،فقالProphet, may Allah's peace and blessings be upon him, :
ً
مغلظا هل اخلطاب ومبينًا هل جواز ركوبها ولو asked him to ride it even if it was offered as a sacrifice
اركبها،
to the Sacred House. He asked him three times and the
ً
اكنت هديا ،فركبها الرجل.
third time he ordered him in a stern manner to clarify
that it is permissible to ride it even if it was a sacrificial
animal, then the man rode it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• بَ َدنة  :تطلق ىلع اإلبل ،وابلقر ،لعظم أبدانها وضخامتها ،واملراد هنا ،انلاقة املهداة إىل ابليت.
ُ َ ُ َّ
انل َّ
يب صىل اهلل عليه وسلم  :يسري إىل جنبه.
• يس َايِر ِ
َ
• َويْلك  :من الويل ،وهو اهلالك ،ويه لكمة تستعمل للتغليظ ىلع املخاطب ،بدون قصد معناها ،وإنما جترى ىلع ألسنة العرب يف اخلطاب ،ملن
وقع يف مصيبة فغضب عليه.
ْ َ
• َوحيَك  :لكمة يؤىت بها للرمحة ،والرثاء حلال املخاطب الواقع يف مصيبة.

فوائد احلديث:
 .1تعظيم العرب للهدي ،واحرتامه يف قلوبهم ،ثم جاء اإلسالم فزاد من احرتامه.
 .2مرشوعية إهداء اإلبل.
 .3جواز ركوبه وحلبه مع احلاجة إىل ذلك ،بما ال يرضه.
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 .4جواز األخذ بالرخصة وترك إجهاد انلفس.

 .5جواز الشدة يف اإلنكار إذا استدَع األمر ذلك.

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 األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3152( :

249

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Hilaal ibn Umayyah went to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon
him, and accused his wife of committing
illegal sexual intercourse with Shareek ibn
Sahmaa. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
said: Either you provide proof, or you will
receive the legal punishment on your back.

صىل-  قذف امرأته عند انلِب،أن هالل بن أمية
 فقال، بْشيك ابن سحماء-اهلل عليه وسلم
ُ
ٌّ َ
 «ابلينة أو حد يف:-صىل اهلل عليه وسلم- انلِب
»ظهرك

**

648. Hadith:

: احلديث.648

َ َ
َ ُ
Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them, ، أن ِهالل بن أ َم َّية-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
reported that Hilaal ibn Umayyah went to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
accused his wife of committing illegal sexual
intercourse with Shareek ibn Sahmaa. The Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "Either you provide proof, or you will receive the
legal punishment on your back." Hilaal said: "O
Messenger of Allah, if one of us saw a man on top of
his wife, should he go and look for witnesses?" The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
kept saying: "Either you provide proof, or you will
receive the legal punishment on your back." Hilaal then
said: "By the One Who sent you with the Truth, I am
truthful, and Allah will reveal to you what will save my
back from the legal punishment." Then (the following)
was revealed: {And for those who accuse their wives...}
[Surat-un-Noor: 24:6] He kept reciting until he reached:
{...if he was of the truthful.} [ Surat-un-Noor: 24:9] Then
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, left and had her summoned. So Hilaal came and
took an oath. So the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, was saying: "Allah knows that
one of you is a liar, so, will either of you repent?" Then
the woman got up and took the oaths, and when she
was about to take the fifth one, the people stopped her
and said to her: "It will definitely bring about Allah's
curse upon you (if you are guilty)." So she hesitated and
recoiled so much that we thought that she would
withdraw her denial. But she said: "I will not dishonor
my family for the rest of their days." The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, then said:
"Watch her, if she delivers a child with eyes that appear
to have kohl on them, big bottoms, and fat shins, then
it is Shareek bin Sahmaa's child." (Later) she gave birth
to a child fitting that description. So the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "If it had
not been settled in the Book of Allah, there would have
been a matter between me and her".
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-صىل اهلل عليه وسلم- قذف امرأته عند انليب
ْ َ
َ
َ ح َم
صىل اهلل عليه-  فقال انليب،اء
يك بن س
ِ رش
ِ ِب
َ َ
ْ َ ٌّ
، يا رسول اهلل: فقال،»ابليِّنَة أو َحد يف ظه ِر َك
« :-وسلم
ً
ُرجال ينطلق يَلْتَمس
إذا رأى أحدنا ىلع امرأته
ِ
َ َ
: يقول-صىل اهلل عليه وسلم-  فجعل انليب،ابليِّنَة
َ َ
 واذلي بعثك:ابليِّنَة وإال حد يف ظهرك» فقال هالل
«
َ َُْ
ُ ِّ َ ُ
َّ
زنلن اهلل ما يربئ ظهري من
ِ  فلي،باحلق إين لصادق
 {واذلين يرمون: فزنل جربيل وأنزل عليه،احلد
 {إن اكن من:] فقرأ حىت بلغ6 :أزواجهم} [انلور
صىل اهلل عليه- ] فانرصف انليب9 :الصادقني} [انلور

صىل-  وانليب، فجاء ِهالل فشهد، فأرسل إيلها-وسلم
ُ َ
أح َدك َما
 «إن اهلل يعلم أن: يقول-اهلل عليه وسلم

 فلما، فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت،اكذب
َ ُ َّ َ
ُ
 قال،وجبَة
ِ  إنها م: وقالوا،اكنت عند اخلامسة َ وقفوها
َ َ َ ْ َّ َ َ َ
ْ ك َص
 حىت ظننا أنها،ت
 فتلكأت ون:ابن عباس
ْ، َف َم َضت، ال أفضح قويم سائر ايلوم: ثم قالت،ترجع
 فإن، «أبرصوها:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
َّ َ
َ َ ْ َ
َََْْْ َ َ
 خ َدل َج،ني
ت
يل
األ
غ
اب
س
،العينني
ل
جاءت به أكح
ِ
ِ
ْ َ ْ
َ
َ
َ
، فجاءت به كذلك،»يك ب ِن سحماء
ِ رش
ِ ِ  فهو ل،الساقني

 «لوال ما مىض من:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
.»كتاب اهلل لاكن يل وهلا شأن

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith indicates that Hilaal ibn Umayyah, may
Allah be pleased with him, accused his wife of
committing adultery with Shareek ibn Sahmaa.
Therefore, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, asked Hilaal to bring proof, and
otherwise he would receive the prescribed punishment
for false accusations, which consists of flogging one's
back. Hilaal wondered if a man should see his wife
committing adultery with a man and go find witnesses!
However, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, insisted on providing the proof,
and otherwise the relevant punishment would be
applied against the accuser. Abu Ya‘la reprorts in his
Musnad on the authority of Anas ibn Maalik that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
asked Hilaal to bring four witnesses or else he would
apply the prescribed punishment against him. On that,
Hilaal swore by Allah, Who sent the Prophet with the
truth, that he was saying the truth about his wife's
adultery with Shareek, and prayed that Allah would
reveal something that would exonerate him from the
punishment. So Jibreel came down with revelation:
{And for those who accuse their wives...} [Surat-unNoor: 6] He recited it until he reached: {...if he was of
the truthful.} [ Surat-un-Noor: 9] Hilaal came forward
and gave his testimony. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said that Allah knew
that one of the spouses was lying and wondered if
either of them would repent. It seems that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said that
after they finished taking their oaths of repudiation.
Based on this, the one who lies has to repent.
Alternatively, he said that before they took the oaths so
as to warn them. The woman also testified. When she
was ready to take the fifth oath, the people prevented
her from proceeding. They told her that this fifth oath
was consequential, for it would remove her from Allah's
mercy and incur the torment in the Hereafter upon her
if she was not saying the truth. So, as Ibn ‘Abbaas said,
she slowed down, stopped, and drew back, meaning
that she kept silent after the fourth oath. People thought
that she would recant her falsification of her husband's
charge and her exoneration of herself. She noted that
she would not bring shame upon her family for the rest
of time by revoking her oath and credit her husband.
Therefore, she took the fifth oath of repudiation. The
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 قذف-ريض اهلل عنه- أفاد احلديث أن هالل بن أمية
 ويف-صىل اهلل عليه وسلم- امرأته بالزىن عند انليب
ريض-  وأن اذلي زىن بها رشيك بن سحماء،حضوره

 أقم:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،-اهلل عنه
 فإلم تفعل جتدل حد القذف يف،ابلينة ىلع الزىن

 يا رسول اهلل إذا رأى أحدنا امرأته تزِن: فقال.ظهرك

صىل اهلل عليه- أيذهب ويطلب ابلينة؟ فجعل انليب

 ابلينة مقررة ومقدمة وإن لم تقم ابلينة: يقول-وسلم

 وأخرجه أبو يعىل يف.فاثلابت عندي حد يف ظهرك
 بلفظ (أربعة:مسنده بسنده عن أنس بن مالك قال

 واذلي بعثك: فقال هالل.)شهود وإال فحد يف ظهرك
وهو-  فليزنلن اهلل،باحلق إين لصادق يف قذيف إياها

 ما يدفع ويمنع ظهري من حد-أمر بمعىن ادلاعء
عليه الصالة-  وأنزل،القذف؛ فزنل جربيل

: ]6 : {واذلين يرمون أزواجهم} [انلور: أي-والسالم

 ما بعدها من اآليات: أي: يقذفون زوجاتهم فقرأ:أي

 فجاء.]9 :حىت بلغ {إن اكن من الصادقني} [انلور

 "إن: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- هالل فشهد وانليب
" فهل منكما تائب؟،اهلل يعلم أن أحدكما اكذب

 قال هذا القول-صىل اهلل عليه وسلم- األظهر أنه
 واملراد أنه يلزم الاكذب،بعد فراغهما من اللعان
 ثم. قاهل قبل اللعان حتذيرا هلما منه: وقيل،اتلوبة

 العنت؛ فلما اكنت عند: أي:  فشهدت،قامت
اخلامسة من شهادتها حبسوها ومنعوها عن املِض

 وأن، أال إن اخلامسة موجبة: وقالوا،فيها وهددوها

 وأنها موجبة،اللعان إنما يتم به ويرتتب عليه آثاره

 قال ابن.للعن مؤدية إىل العذاب إن اكنت اكذبة

 فتباطأت عنه وتوقفت فيه ورجعت:عباس

، واملعىن أنها سكتت بعد اللكمة الرابعة،وتأخرت

،حىت ظننا أنها ترجع عن مقاهلا يف تكذيب الزوج
 ال أفضح قويم: ثم قالت،ودعوى الرباءة عما رماها به

 أو فيما بيق من األيام باإلعراض عن،أبد ادلهر
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اللعان والرجوع إىل تصديق الزوج ،فمضت يف
اخلامسة وأتمت اللعان بها .وقال انليب -صىل اهلل

عليه وسلم :-انظروا وتأملوا فيما تأِت به من ودلها؛
فإن جاءت به أكحل العينني ،أي :اذلي يعلو جفون

عينيه سواد مثل الكحل من غري اكتحال ،عظيم
األيلتني ،وسمني الساقني فالودل لرشيك بن سحماء،

أي :يف باطن األمر لظهور الشبه ،فجاءت به كذلك،
والشبه قرينة معتربة مع غري اللعان .فقال انليب -صىل

اهلل عليه وسلم :-لوال ما سبق من حكمه بدرء احلد
عن املرأة بلعانها لاكن يل وهلا شأن ،أي :يف إقامة احلد

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
asked the people to check the child that would be born:
if he had dark eyelashes, as if he had kohl on them, big
buttocks, and fat shins, then the boy was the son of
Shareek ibn Sahmaa. Resemblance is a good proof in
cases other than repudiation. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, remarked that if it
were not the divine judgment that the punishment is
inapplicable if the repudiation oaths are taken, he would
apply the punishment against the woman. He wanted
to make her case a lesson to be learned. That was the
first case of Li‘aan in Islam, and verses of the Qur’an
were sent down concerning it.

عليها ،أو املعىن :لوال أن القرآن حكم بعدم احلد
ىلع املتالعنني وعدم اتلعزير لفعلت بها ما يكون
عربة للناظرين وتذكرة للسامعني ،ويف ذكر الشأن
وتنكريه تهويل وتفخيم ملا اكن يريد أن يفعل بها

تلضاعف ذنبها .وهذا أول لعان اكن يف اإلسالم ،وفيه

نزلت اآلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > احلدود > حد القذف
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ للبخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• ابلينة  :يه أربعة شهود.
َ ُّ
• حد يف ظهرك  :عليك حد القذف ،ثمانون جدلة.
• يرمون أزواجهم  :يتهمونهم بالزنا.

• موجبة  :مسببة للعذاب األيلم إن اكنت اكذبة.
• تلكأت  :تباطأت عن إتمام اللعان.
• نكصت  :رجعت إىل ورائها.

• سابغ األيلتني  :تامهما وعظيمهما ،واأليلة املقعدة.
َ َّ
َّ َ ْ
الساقني  :عظيمهما.
• خ َدلج

ْ
• لوال ما مىض من كتاب اهلل  :وهو قوهل -تعاىل{ :-ويد َرؤ عنها العذاب} يعين يدفع عنها.
• أكحل العينني  :هو أن يعلو جفون العني سواد مثل الكحل من غري اكتحال.
• شأن  :يريد به الرجم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتلحقق يف األمر لقوهل( :أبرصوها) تلعلق حق الغري به وإال السرت أوىل.
 .2جواز اللعان ،وهو إمجاع.
ً
 .3باللعان يقع اتلحريم املؤبد وال حتل هل زوجته بعد ذلك أبدا.
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 .4أي منهما نكل ُحد ،إن اكن الزوج فللقذف ،واملرأة للزنا.

 .5يف قوهل قذف امرأته برشيك بن سمحاء ديلل ىلع أنه ال حد ىلع الرايم زوجته إذا لم يطالب املقذوف؛ ألنه ينبيغ أال يسىم؛ ألنه الَضورة
ذللك.
ً
 .6احلديث يدل ىلع حقيقة انتقال الصفات اخللقية املنتقلة بالعوامل الوراثية ،الِت تكون سببا يف تشابه اذلرية بأبويها ،بواسطة عملية اتلناسل

يف انلبات واحليوان ،ومنه اإلنسان.
َّ
ُ
 .7تقديم ظاهر األحاكم الرشعية ىلع القرائن ،وإال إذا فقدت أصول األحاكم ،الِت تبىن عليها القضايا.
ٌ
َ
ْ
ُ
ديلل ىلع أن األحاكم املاضية ال تنقض ،ما لم تكن خمالفة ٍّ
نلص
 .8قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لوال ما مىض من كتاب اهلل ،لاكن يل وهلا شأن"
من الكتاب ،والسنة ،وإمجاع األمة.
َّ
 .9فيه اعتبار أخبار القافة ،واعتبار إحلاقهم ،إال إذا اعرضها أصل؛ فإن القرائن ال تقدم ىلع األصول اثلوابت ،ومن ذلك الفراش ،فإن الشارع
ً
أصال لصاحبهً ،
ويدا قوية ،يثبُ ُ
ت هل لك ما ودل عليه ،فال يقدم عليه شبه ،أو تصادف فصيلة دم وحنوه.
احلكيم جعله
َّ
ِّ
ً
 .10األصل أن من قذف حمصنا بالزنا ،فعليه إقامة ابلينة ،وبينة الزنا شهادة أربعة رجال ،فإن لم يأت بهذه ابلينة ،فعليه حد القذف :ثمانون جدلة.

 .11انتفاء الودل بمجرد اللعان.

 .12جواز ذكر األوصاف املذمومة عند الرضورة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارشُ :دار إحياء
الرتاث العريب  -بريوت .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1427 ،ه .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 ،
 .1427منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر
العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض  -الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن
إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل،
 1422ـه.2002 -
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You are more entitled to him (the child's
custody) as long as you do not get married.

أنت أحق به ما لم تنكيح

 .649احلديث:

**

649. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن امرأة

‘Abdullaah ibn ‘Amr reported that a woman said: "O
Messenger of Allah, for this son of mine, my womb was
a vessel, my breast was a watering pot, and my lap was
a holder, yet his father has divorced me and wants to
take him away from me." The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'You are
more entitled to him (the child's custody) as long as you
do not get married'''.

قالت :يا رسول اهلل ،إن ابين هذا اكن بطين هل ِواعء،
َّ َ
َْ
ْ
وحجري هل ِحواء ،وإن أباه َطلقين،
وثد ِيي هل ِسقاءِ ،
ْ ََْ
زت َعه ِمين ،فقال هلا رسول اهلل -صىل اهلل
وأراد أن ين ِ
َ
عليه وسلم« :-أنت ُّ
أحق به ما لم تنكيح».
ِ
درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ً
امرأة اشتكت إىل رسول اهلل -صىل In this Hadith, a woman complained to the Messenger
يف هذا احلديث أن
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
َ
اهلل عليه وسلم -زوجها حني طلقها وأراد أن يأخذ that her had husband divorced her and wanted to take
ابنها منها ،وذكرت هذه املرأة من األوصاف ما يقتِض her son from her. The woman justified her right to keep
her son with her with the facts that her womb was a
تقديمها عليه يف بقائه عندها ،فبطنها واعؤه حينما
vessel for him when he was a fetus, her breasts
ْ
ً
اكن جنينا ،وثديها سقاؤه بعد أن ُو ِدلِ ،
وحجرها هو nourished him when he was a baby, and her lap was a
املاكن اللني اذلي حيويه ،وقد َّ
أقر انليب -صىل اهلل protective place for him. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, approved the
عليه وسلم -املرأة ىلع ما وصفته من نفسها ,وقال هلا woman's description and told her that she was more
أنت أحق به يف احلضانة وهو لك ما لم تنكيح ً
زوجا entitled to the child's custody as long as she did not
ِ
marry. If she got married, the father would be more
آخر ،فإذا نكحت فال تكوِن أحق به منه ،بل
entitled to the custody of the child. The reason for this
يكون أبوه هو أحق ,ووجه ذلك أن املرأة إذا تزوجت is that when a woman gets married while keeping her
وبيق ابنها معها صار حتت حجر هذا الزوج اجلديد son with her, her son would be under the guardianship
of a new husband, who might keep reminding the child
ُّ
فيمن عليه أو يتعلق به الطفل أكرث مما يتعلق بأبيهof his favors upon him, or the child might feel more ،
attached to him than to his father, etc. It could also lead
وربما وقعت مفاسد أخرى.
to other bad consequences.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > احلضانة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
َ ْ
اتلخريج :عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ً
• ِواعء  :ظرفا حال محله.
َ
• ثديي  :اثلدي :هو نتوء يف صدر الرجل واملرأة ،وهو يف املرأة جمتمع اللنب.
َ
َ
• ِسقاء  :بكَس السني ،بوزن ِكساء ،هو واعء من جدل يكون للماء واللنب ،مجعه :أ ْس ِقية.
• ِحجري  :بفتح احلاء وكَسها ،يسىم به اثلوب ،واحلضن ،واملراد هنا هو :حضن اإلنسان.
• ِح َواء  :بكَس احلاء املهملة ،اسم املاكن اذلي حيوي اليشء؛ أي :يضمه وجيمعه.
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• أن ينزتعه  :يأخذه.
َ
• ما لم تنكيح  :ما لم تزتويج.

فوائد احلديث:
 .1جواز السجع يف الالكم.
 .2أن حضانة األم ال تسقط بالطالق.
َّ
 .3أن األم أحق حبضانة الطفل من األب ،ما دام يف طور احلضانة ،ما لم تزتوج.
َّ
ُ
تقديم األم ىلع األب يف احلضانة -ما دامت متفرغة -يف اغية احلكمة واملصلحة ،ذلك أن معرفة األم وخربتها وصربها ىلع األطفال يشء ال
.4

يلحقه أحد من أقارب الطفل اآلخرين ،اكألب.
ُ
ُ
ِ .5من ل ْطف اهلل -تعاىل -خبلقه عنايته باملستضعفني منهم ،ممن ليس هلم حول وال طول ،فهو يوِص بهم ،ويعىن بهم العناية الِت تعوضهم األمر
اذلي لم يصلوا إيله من العناية بأنفسهم ،وهم يف حالة الضعف.
َّ
َّ
أن األم إذا َّ
تزوجت ،ودخل بها الزوج اثلاين ،سقطت حضانتها ،ألنها أصبحت مشغولة عن الودل بمعارشة زوجها
.6
 .7جواز ذكر اخلصم ما يربر خصومته ويرجح جانبه.
 .8اإلشارة إىل أن أهم مقصود يف احلضانة يه راعية الطفل.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه

 صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبسَ
لوغ َ
للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
يح
ِ
َّ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
مكة
األوىل  1427 ،ـه 2006م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  - 1427عون املعبود
رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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أنَه انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يوم

Did the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbid fasting on
Friday? He said: Yes.

اجلمعة؟ قال :نعم

 .650احلديث:

**

650. Hadith:

عن حممد بن عباد بن جعفر قال« :سألت جابر بن Muhammad ibn `Abbaad ibn Ja`far reported: "I asked
Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of
ََ َ
اهلل
صىل
انليب
ىه
عبد اهلل -ريض اهلل عنهما :-أن
them: "Did the Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم -عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال :نعم» .ويف blessings be upon him, forbid fasting on Friday?" He
ِّ ْ َ ْ
said: "Yes." Another narration reads: "Yes, by the Lord
روايةَ « :و َرب الكعبَة».
of the Ka`bah".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن يوم اجلمعة يوم عيد للمسلمني ،نىه الشارع
ً
عن ختصيصه بصيام أو قيام ،إال أن يصوم يوما معه
قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد ،وئلال يظن
ً
العامة أيضا ختصيص يوم اجلمعة بزيادة عبادة ىلع
غريه واجبة .أما القيام فجاء يف صحيح مسلم (/2

Brief Explanation:
**

Since Friday is considered a feast for Muslims, the
Lawgiver (Allah and His Messenger) forbade specifying
it with fasting or night prayer, except if one fasts the day
before it or the day after it along with it, or if it is within
days that one usually fasts, and also so as not to make
the common Muslims think that there are extra acts of
worship that are obligatory on Friday in particular.

 )1144( )801عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :ال ختتصوا يللة

اجلمعة بقيام من بني الليايل ،وال ختصوا يوم اجلمعة

بصيام من بني األيام ،إال أن يكون يف صوم يصومه

أحدكم».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
راوي احلديث :متفق عليه ،والرواية ملسلم -ولفظ مسلم( :نعم َو َر ِّب هذا ابليت) أما لفظ " :ورب الكعبة" فهذا لفظ النساِئ يف الكربى برقم
( ،)2760نبه ىلع ذلك الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل .-تنبيه األفهام (ج.)459 /3
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أنىه  :اهلمزة لالستفهام ،وانليه :طلب الرتك ممن دون الطالب.

• صوم يوم اجلمعة  :أي عن إفراده بالصوم ،كما يف رواية ابلخاري.
َ
• نعم  :حرف جواب.
ً
َ ْ َ ْ
ور ِّب الكعبَة  :خالقها ومعظمها ،والواو للقسم ،والغرض منه تأكيد احلكم ،ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابرا -ريض اهلل عنه -وهو يطوف.
•

فوائد احلديث:
 .1انلىه عن صوم يوم اجلمعة.
ُ
 .2جواز صومه إذا قرن بصيامٍ قبله أو بعده ،أو اكن يف صوم معتاد.
ُ
 .3حيمل انليه يف صومه ىلع اتلزنيه؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصومه يف مجلة صومه اذلي يصوم .ورخص بصومه إذا قرن بغريه ،ولو
اكن حراما ً ما ص َ
يم ،كعيد الفطر وانلحر.
ِ

ً
وتعليما.
 .4حرص السلف ىلع العلم تعلما
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ُْ
 .5جواز احللف ىلع الفتيَا ولو لم يُستحلف.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4526( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
ً
أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرة غنما and blessings be upon him, once sent sheep
(as Hady).

 .651احلديث:

**

651. Hadith:

َ َ
هدى رسول اهلل `A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
عن اعئشة ريض اهلل عنها قالت« :أ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
ً ََ
صىل اهلل عليه وسلم َم َّرة غن ًما».
be upon him, once sent sheep (as Hady)”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن هدي انليب -صىل In this Hadith `A’ishah, may Allah be pleased with her,
informs about the Prophet’s Hady, the sacrificial
ُ
اهلل عليه وسلم،-
واهلدي هو ما يهدى إىل مكة من animals sent to Makkah to be slaughtered at the Sacred
ً
َّ
بهيمة األنعام ،تقربا إىل اَلل -عز وجل ،-يلذبح يف House as a means of drawing close to Allah the
Almighty and as an act of Sunnah. The Prophet, may
احلرم ،واهلدي إىل مكة ُسنة وقربة ،وقد أهدى انليب
Allah’s peace and blessings be upon him, sent sheep
ً
ً
ُّ
صىل اهلل عليه وسلم -غنما ،وأهدى إبال ,فالسنة and camels as Hady. According to the Sunnah, suchً
َّ
وتوزع بني animals should be slaughtered at the Sacred House, as
ذحبها يف احلرم تقربا إىل اهلل -عز وجل،-
a means of attaining nearness to the Almighty Lord, and
الفقراء واملساكني :مساكني احلرم ،أما اهلدي اذلي should be distributed among the poor and needy there.
جيب باتلمتع ،والقران ،أو بيشء من ترك الواجباتAs for the Hady that becomes due in Tamattu` ،
(performing `Umrah during the Hajj season) or Qiraan
أو فعل املحرمات ،فيُ َّ
سىم فدية وهو هدي واجب،
(assuming Ihram for Hajj and `Umrah together) Hajj, or
أما هذا اهلدي اذلي ذكرت اعئشة فهو هدي يتطوع on account of failure to observe one of the obligatory
به املؤمن من بالده ،أو يشرتيه من الطريق ويهديه إىل rites of Hajj or because of committing a prohibited act,
this is called Fidyah, which is an obligatory Hady. The
ً
هناك هديا بالغ الكعبة يتقرب به إىل اهلل -عز وجلHady mentioned by `A’ishah, on the other hand, is a -
voluntary one, which a believer may send from his
.
country or purchase on the way and bring to the
Ka`bah, seeking closeness to his Lord, the Mighty and
Majestic.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

َْ َ
• أهدى  :بعث بهدي إىل مكة يذبح للفقراء.
َ ً
• غنَما  :اسم جنس للضأن واملعز.

فوائد احلديث:
 .1جواز إهداء الغنم إىل ابليت الرشيف.
 .2األكرث من هديه -صىل اهلل عليه وسلم -إهداء أفضل اهلدايا واألموال عند العرب ،ويه اإلبل.
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
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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 .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم (رشح ىلع مَت عمدة األحاكم لشيخ اإلسالم اإلمام عبد
الغين املقديس  -رمحه اهلل 600 - 541( -ه)) ،املؤلف :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف
القحطاين ،انلارش :توزيع مؤسسة اجلريّس .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)3124( :
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أوتروا قبل أن تصبحوا

 .652احلديث:

Perform Witr prayer before the morning.
**

652. Hadith:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن انليب Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him, -
reported that the Prophet, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أَ ْوتِ ُروا قبل أن تُصبح ُ
».
ا
و
ِ
blessings be upon him, said: "Perform Witr prayer
before the morning".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

الوتر من صالة الليل ،وهو اذلي خيتم به قيام الليل؛ Witr prayer is the last part of the night prayers exactly
as Maghrib (sunset) prayer is the last prayer performed
كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها ،فيبني during the daytime, so that it ends with an odd number
احلديث الرشيف أن وقت الوتر يكون قبل أن prayer. The noble Hadith indicates that the time period
for Witr prayer is before the break of the second dawn.
**

يصبح اإلنسان أي قبل طلوع الفجر اثلاين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:
 .1الوتر خيتم به صالة الليل؛ كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها.
َّ
 .2أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاين ،فإذا طلع الفجر ،فقد فات وقت الوتر ،فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هل.
َّ
 .3للوتر وقتان :اختياري واضطراري ،فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاين ،واالضطراري ال ينتيه إال بصالة الصبح.
َّ
َّ
فإن تاركه َّ
فوت أجره.
 .4ظاهر احلديث :أن الوتر اذلي فات وقته إذا اكن تركه من عمد،
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للحافظ
أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط  1427 ، 1ـه2006 -م .توضيح
األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.

الرقم املوحد)11275( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
My close friend, may Allah's peace and
blessings be upon him, advised me to do
three things: fast three days of every
month, perform the two Rak`ahs of Duha
(forenoon prayer), and perform the Witr
prayer before I go to sleep.

: بثالث-صىل اهلل عليه وسلم- أوصاين خليِل
َّ َ َ َ َ
َ ُّ َ َ ْ َ َ
،يت الضح
ع
ك
ر
و
،شهر
لك
من
صيام ثالث ِة أي
ٍام
ِ
ُ
وأن أوت َِر قبل أن أنام
**

653. Hadith:

: احلديث.653

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,  «أوصاين خلييل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
reported: "My close friend (the Prophet), may Allah's
َّ صيام ثَالثَة أَي: بثالث-صىل اهلل عليه وسلممن
ٍام
ِ
peace and blessings be upon him, advised me to do
ُ
ْ
ُّ
.» وأن أوتِ َر قبل أن أنام، َو َرك َع َ ِِت الض ََّح،لك شهر
three things: fast three days of every month, perform
the two Rak`ahs of Duha (forenoon prayer), and
perform the Witr prayer before I go to sleep".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith includes three noble prophetic اشتمل هذا احلديث الرشيف ىلع ثالث وصايا نبوية
recommendations: 1. Encouragement to fast three
days of every month, because a good deed is multiplied  احلث ىلع صيام ثالثة أيام من لك: األوىل:كريمة
ten times, so fasting three days is like fasting the entire  فيصري صيام ثالثة،شهر؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا
month. It is better that these three days be the 13th,
 واألفضل أن تكون.األيام كصيام الشهر لكه
14th, and 15th of the Hijri month, as mentioned in some
Hadiths. 2. To perform the Duha (forenoon) prayer, with ، واخلامس عرش، والرابع عرش، اثلالث عرش،اثلالثة
at least two Rak`ahs, especially for the one who does  أن يصيل: اثلانية.كما ورد يف بعض األحاديث
not perform night prayer like Abu Hurayrah who used to
spend the first part of the night studying religious  السيما يف حق من ال يصيل، وأقلها ركعتان،الضَّح
knowledge. The best time to pray Duha is when the  كأيب هريرة اذلي اشتغل بدراسة العلم أول،من الليل
ْ
ُ
young camels feel the heat of the sun and lift their
َ
كما جاء،  حني ت ْر َم ُض ال ِف َصال، وأفضل وقتهما.الليل
hooves away from the hot sand, as mentioned in
another Hadith. The scholars defined this time to be ، أن من ال يقوم آخر الليل: اثلاثلة.يف حديث آخر
halfway between sunrise and Zhuhr (noon) prayer. 3.
. كيال يفوت وقته،فليوتر قبل أن ينام
That whoever does not wake up in the last part of the
night (for voluntary night prayer) should pray Witr
(prayer with an odd number of Rak`ahs) before
sleeping so as not to miss the time for praying Witr.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

َّ  عهد: • أوصاين
.إيل باهتمام

َّ  اذلي ختلَّلت، الصديق اخلالص: • خلييل
. يف باطنه:حمبته القلب فصارت يف خالهل؛ أي
ُّ
. ما بعد ارتفاع الشمس إىل قبيل الزوال:  وهو.  الركعتني اللتني تصليان يف الضَّح: أي: • ركعِت الض ََّح

:فوائد احلديث
. أصحابه بما ينفعهم-صىل اهلل عليه وسلم-  تعاهد انليب.1
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 .2استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر .واألوىل أن تكون اثلالث عرش ،والرابع عرش ،واخلامس عرش.

 .3استحباب صالة الضَّح واملواظبة عليها ملن لم يقم لصالة الليل ،ئلال تفوته صالة الليل وانلهار.

 .4الوتر قبل انلوم يف حق من يغلب ىلع ظنه أنه ال يقوم آخر الليل ،أما من غلب ىلع ظنه القيام ،فيؤخره إيله ،وإن فاته بنوم أو نسيان ،فاملستحب
أن يقضيه ً
شفعا ما بني ارتفاع الشمس وقبيل الزوال.
ً
 .5أهمية هذه األعمال اثلالثة؛ لوصية انليب -صىل اهلل عليه وسلم عددا من أصحابه بها.
ً
 .6جواز اختاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خليال.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،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)4538( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Has Allah not given you something to give
as charity? Every utterance of "glory be to
Allah" is charity; every utterance of "Allah
is the Greatest" is charity; every utterance
of "praise be to Allah" is charity; and every
utterance of "there is no god but Allah" is
charity.

ُ َّ َّ َ
 إن:أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون
ًَ َ َ َ ْ َ
ًَ َ َ َ َْ
 ولك،ري ٍة صدقة
 ولك تك ِب،بكل تسبِيح ٍة صدقة
ً َ َ َ َ ْ َ ِّ ً َ َ َ َ ْ َ
 ولك تهلِيل ٍة صدقة،حت ِميد ٍة صدقة
**

654. Hadith:

: احلديث.654

ً  أن-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر الغفاري
ناسا من

Abu Dharr al-Ghifaari, may Allah be pleased with him,
reported: "Some of the Companions said to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him:
'O Messenger of Allah! The wealthy people have taken
all the rewards. They pray as we pray and fast as we
fast, but they give charity from their excess wealth.' He
said: 'Has Allah not given you something to give as
charity? Every utterance of ‘glory be to Allah’ is charity;
every utterance of ‘Allah is the Greatest’ is charity;
every utterance of ‘praise be to Allah’ is charity; every
utterance of ‘there is no god but Allah’ is charity;
commanding the right is charity; forbidding the wrong is
charity; and there is charity in sexual intercourse.' He
was asked: 'O Messenger of Allah! Does one of us
satisfy his desire and he is rewarded for that?' He
replied: 'What do you see if he satisfied it unlawfully,
shall he not incur a sin? Likewise, if he satisfies it
lawfully, he shall get a reward"'.

 قالوا-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- أصحاب رسول اهلل

، يا رسول اهلل:-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- للنيب
ِّ ُ
ُ ُّ
 يُصلون كما نصيل:ادلثور باألجور
ذهب أهل
ُ
َ ،نصوم
ُ
َ
.أمواهلم
ويتصدقون بف ُضول
وي ُصومون كما
ِ
ُ َّ َ
 إن: أوليس قد جعل اهلل لكم ما ت َّصدقون:قال
ًَ
ًَ َ َ َ َْ
ْ َ
َ كب
 ولك،ري ٍة َص َدقة
ِ  ولك ت،بكل تس ِبيح ٍة صدقة
َ ْ َ ِّ
ًَ
ًَ
َ َحتْم
ٌ
بمعروف
وأمر
، ولك ته ِليل ٍة َص َدقة،يد ٍة َص َدقة
ٍ
ِ
ٌَ َ َ
ْ َ ٌَ َ َ
ْ ُ
ُ
ٌ
 ويف بضع أحدكم،نكر صدقة
ٍ  ونيه عن م،صدقة
َ
 أيأِت أحدنا شهوته، يا رسول اهلل: قالوا.صدقة
ُ
ويكون هل فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها يف حرام
أكان عليه ِو ْز ٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل
ٌ
.أجر
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported
that some people said: "O Messenger of Allah! The
people of wealth have won all the rewards and seized
them exclusively. That is because they pray as we pray,
fast as we fast, and give charity from their wealth that
is extra to their needs. Thus, we are equal in terms of
praying and fasting, but they exceed us by giving
charity from the extra wealth Allah Almighty has given
them, an act we cannot afford to do." Thereupon, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
informed them that even though they missed the
opportunity to give charity, they were still able to give
charity by doing righteous deeds. Every utterance of
“glory be to Allah” is charity; every utterance of "Allah is
the Greatest" is charity; every utterance of "praise be to
Allah" is charity; every utterance of "there is no god but
Allah" is charity; commanding the right is charity; and
forbidding the wrong is charity. Then he told them that
there is charity in a man’s sexual intercourse with his
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 يا رسول: أن ناسا قالوا-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر
 فهم،اهلل ذهب أهل األموال باألجور وأخذوها عنا

يصلون كما نصيل ويصومون كما نصوم ويتصدقوا
 فنحن وهم سواء يف،بأمواهلم الزائدة عن حاجتهم
 ولكنهم يفضلوننا باتلصدق بما،الصالة ويف الصيام

. من فضل املال وال نتصدق-تعاىل- أعطاهم اهلل
 أنه إذا فاتتهم-صىل اهلل عليه وسلم- فأخربهم انليب
،الصدقة باملال فهناك الصدقة باألعمال الصاحلة
فلإلنسان بكل تسبيحة صدقة ولك تكبرية صدقة
ولك حتميدة صدقة ولك تهليلة صدقة وأمر باملعروف

صىل-  ثم أخرب انليب.صدقة ونيه عن املنكر صدقة

 أن الرجل إذا أَت امرأته فإن يف ذلك:-اهلل عليه وسلم
 يا رسول اهلل أيأِت أحدنا شهوته: فقالوا.صدقة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ويكون هل فيها أجر .قال :أرأيتم لو زىن ووضع wife. They wondered how a man can be rewarded for
satisfying his own lust. The Prophet, may Allah's peace
الشهوة يف احلرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا :نعمand blessings be upon him, explained that just as a ،
man would incur a sin if he satisfied his desire
قال فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل أجر.
unlawfully, he also earns a reward when he satisfies it
lawfully.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
ُّ ُ
ادلثور  :مجع دثر ،ويه :األموال.
•

• فضول أمواهلم  :فضول مجع فضل ،والفضل :هو ما زاد عن احلاجة.
ْ
• ا ُبلضع  :يطلق ىلع اجلماع ،وىلع الفرج نفسه ،والكهما تصح إرادته هنا.
• شهوته  :ذلته وما تشتاق إيله نفسه.

• وزر  :الوزر احلمل واثلقل ،وأكرث ما يطلق ىلع اذلنب واإلثم.

فوائد احلديث:
 .1كرثة وجوه أعمال اخلري.
 .2تنافس الصحابة ىلع فعل اخلريات ،وحرصهم يف نيل عظيم األجر والفضل من عند اهلل -تعاىل-.
 .3سعة مفهوم العبادة يف اإلسالم ،وأنها تشمل لك عمل يقوم به املسلم بنية صاحلة وقصد حسن.
 .4يَس اإلسالم وسهوتله ،فلك مسلم جيد ما يعمله يلطيع اهلل به.
 .5األغنياء والفقراء مأمورون بفعل الطااعت وترك املنكرات.
 .6فقراء املسلمني اكنوا يغبطون أغنياءهم يلفعلوا اخلري مثلهم.
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 .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه-4 .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-5 .
كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-6 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)4558( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
ُ ُّ
 أدخله اهلل اجلنة،أيما مسلم ش ِهد هل أربعة ِبري

Allah admits to Paradise any Muslim whose
goodness is testified to by four people.
**

655. Hadith:

: احلديث.655

َ  َف،ت املدينة
ُ جلَ ْس
ُ  َقد ْم: قال،عن أيب األسود
ت إىل
ِ
ْ َّ َ َ
َ
، فمرت بهم جنازة-ريض اهلل عنه- عمر بن اخلطاب
ُ
ْ َ
َ ْفَأث
 ثم َم َّر،وج َبت
: فقال عمر،صاح ِبها خريا
ين ىلع
ِ
ِ
َُْ َ ْ ُ
ْ َ
َ
،وجبَت
: فقال عمر،صاح ِبها خريا
ىلع
ين
ث
أ
ف
ى
ر
خ
بأ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َّ َ ين ىلع صاحبها
َ  فأث،ثم َم َّر باثلاثلة
: فقال عمر،رشا
ِِ
ِ
ْ ََ
ْ َ
 وما وجبت يا أمري: فقلت: قال أبو األسود،وجبَت

Abu al-Aswad reported: "I came to Madinah and sat
with `Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with
him. A funeral passed by and the deceased was
lauded. `Umar said: 'Guaranteed.' Then another funeral
passed by and the deceased was lauded, whereupon
`Umar again said: 'Guaranteed.' Then a third funeral
passed by and the deceased was dispraised,
whereupon `Umar said: 'Guaranteed.' I asked: 'O
Leader of the Believers, what is guaranteed?' He said:
'I said what the Prophet, may Allah's peace and صىل اهلل عليه-  قلت كما قال انليب:املؤمنني؟ قال
َ
ُ
blessings be upon him, said: "Allah admits to Paradise  أدخله اهلل، «أيُّما مسلم ش ِهد هل أربعة خبري:-وسلم
any Muslim whose goodness is testified to by four
 واثنان؟: «وثالثة» فقلنا: وثالثة؟ قال:اجلنة» فقلنا
people." We said: "What about three people?" He
ُ ْ َ «واثنان» ثم لم ن َ ْسأ:قال
.هل عن الواحد
replied in the affirmative. We said: "What about two?"
He replied in the affirmative. Then we did not ask him
about one person"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A funeral procession passed by `Umar ibn al-Khattaab,
may Allah be pleased with him, while some people were
sitting with him. The people testified to the goodness
and righteousness of the deceased, whereupon `Umar,
may Allah be pleased with him, said: That is confirmed
for him. Another funeral passed by and the people
testified to the goodness and righteousness of the
deceased – just as they did in the first funeral –
whereupon `Umar, may Allah be pleased with him,
said: That is confirmed for him. Then a third funeral
passed by and the people testified to the evil condition
of the deceased, whereupon `Umar, may Allah be
pleased with him, said: That is confirmed for him. The
statement of `Umar, may Allah be pleased with him,
confused Abu al-Aswad, so he sought a clarification of
its meaning. He, may Allah be pleased with him, replied
that he had said as the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: Paradise is guaranteed for
any Muslim whose goodness and righteousness is
testified to by four people from among the good and
righteous. When the Companions heard that from the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
they inquired if a person will be among the inhabitants
of Paradise if three people testify to his goodness and
righteousness, to which he replied in the affirmative.
Then they inquired if that will be the case if only two
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 واكن معه-ريض اهلل عنه- َم َّرت َجنازة ىلع عمر

 فقال عمر، فشهدوا هلا باخلري والصالح،بعض انلاس
، ثم َم َّرت َجنازة أخرى، ثبت هل ذلك:-ريض اهلل عنه فقال،فشهدوا هلا باخلري والصالح اكجلنازة األوىل
 ثم َم َّرت َجنازة، ثبت هل ذلك:-ريض اهلل عنه- عمر
ريض-  فقال عمر، فشهدوا عليها بسوء حاهلا،ثاثلة

 فأشلك ىلع أيب األسود قول. ثبت هلا ذلك:-اهلل عنه

 فقال، فأراد بيان معىن ذلك-ريض اهلل عنه- عمر
صىل اهلل عليه-  قلت كما قال انليب:ريض اهلل عنه
َ
 أيُّما ُمسلم ش ِهد هل أربعة من أهل اخلري:-وسلم
، ثبتت هل اجلنة،والصالح أنه من أهل اخلري والصالح
صىل- فقال الصحابة عندما سمعوا ذلك من انليب

: ومن شهد هل ثالثة خبري؟ قال:-اهلل عليه وسلم
َّ
ْ َوجب
َ وهكذا لو شهد هل ثالثة خبري
 فقال،ت هل اجلنة

 هل يكون من أهل، ومن شهد هل اثنان:الصحابة
َّ
َّ
ْ َوجب
َ  ومن شهد هل اثنان:اجلنة؟ قال
 ولم،ت هل اجلنة
َ
َ
نسأهل ع َّمن ش ِهد هل واحد من انلاس باخلري أيدخل
َّ
اجلنة؟

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
people testify to his goodness and righteousness, to
which he also replied in the affirmative. However, they
did not ask him if a person will be among the inhabitants
of Paradise if only one person testifies to his goodness
and righteousness.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

وجبَ ْ
• َ
ت  :أي ثبت ما قيل عنه واستحق عليه اجلزاء.

فوائد احلديث:
 .1جواز اثلناء ىلع امليت خبالف اليح؛ ألن فيه شهادة هل عند اهلل تعاىل خبالف اليح ،خبالف اليح فإنه قد يكون سببا يف الرياء أو الكرب ،وغري
ذلك من أمراض انلفوس.
ُ .2
المعترب يف مثل هذه الشهادة أهل الفضل والصدق دون غريهم من الفسقة واملنافقني ،فإن شهادتهم مردودة عليهم.
 .3جواز ذكر املرء بما فيه من َخري أو َ ٍّ
رش وال يكون ذلك من ال ِغيبة.

 .4املؤمنون ال خيتلفون يف تقييم الرجال؛ ألنهم ينطلقون من أصل ثابت ،وهو اعتبار أعمال انلاس بالكتاب والسنة ال العكس  ،وذللك اعتربت
شهادة األربعة واثلالثة واالثنني.
 .5جواز الشهادة قبل االستشهاد ،وقبوهلا قبل االستفصال.

 .6جواز السؤال حال وجود اإلشاكل يف الكم املتلكم.

 .7تأيس عمر-ريض اهلل عنه -بسنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة السابعة،
1323ه.

الرقم املوحد)8870( :
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Is the Book of Allah being tampered with
?while I am still present among you

أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟

 .656احلديث:

**

656. Hadith:

ُ
خرب رسول اهلل -صىل اهلل
عن حممود بن بليد ،قال :أ ِ
َّ
َ َ َ
عليه وسلم -عن رجل َطلق امرأته ثالث ت ْط ِليقات
ً
مجيعا ،فقام َغ ْضبَان ثم قال« :أَيُلْ َع ُ
ب بكتاب اهلل وأنا
َْ ُ
بني أظ ُه ِركم؟» حىت قام رجل وقال :يا رسول اهلل ،أال
أقتله؟
درجة احلديث :ضعيف.

Mahmood ibn Labeed reported that the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
was told about a man who had divorced his wife thrice
with three simultaneous divorces. He stood up angrily
and said: "Is the Book of Allah being tampered with
while I am still present among you?" Then a man stood
?"up and said: "O Messenger of Allah, shall I kill him
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خرب انليب -عليه الصالة والسالم -عن رجل أوقع
أ ِ
ثالث تطليقات ىلع امرأته جمموعة لم يتخللها

رجعة ،فغضب -عليه الصالة والسالم -من ذلك
الفعل ،واعترب هذا من االستهزاء برشع اهلل واللعب

بأحاكمه ،ألن املرشوع للمسلم أن يطلق واحدة يف

طهر لم جيامع فيه ،وأن يكون طالقه مرة واحدة
يلتمكن من املراجعة ،فإذا مجعها لكها ضيق ىلع

يبق طريقا إلرجاع أهله ،وعليه فجمع
نفسه ،ولم ِ
الطلقات اثلالث لكها يعترب من الطالق ابلديع
املحرم ،مع مالحظة ضعف احلديث ،لكن معناه

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was told that a man had given his wife a triple
divorce without restoring her in between. He got angry
on such grounds and considered such a practice a
ridicule of, and a play with, the laws of Allah. The rule
is that a Muslim man may give his wife one divorce
when her menstrual cycle is over and he has not had a
sexual intercourse with her. The divorce should be
(pronounced) once so that he will be able to restore her.
However, if he gives her a triple divorce, he does not
give himself a way out to restoring his wife. So a triple
divorce is forbidden and not complying with the
Sunnah. Finally, this Hadith is weak, but its meaning is
valid.

صحيح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق السين والطالق ابلديع
راوي احلديث :رواه النساِئ.

اتلخريج :حممود بن بليد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أيُلعب  :أيلعب :مبين للمجهول ،ومعناه :هل يُعبث باألمر ،أو َ
يهزأ بادلين ،ويستخف به.
• كتاب اهلل  :املراد به هنا أحاكمه املأخوذة منه.
ًّ
ُ
• بني أظهركم  :واملعىن :أيلعب بأحاكم اهلل ،وأنا ما زلت معكم حيا.

فوائد احلديث:
 .1شدة غرية الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع دين اهلل وذلك ظاهر من إرادتهم قتل املتعجل يف الطالق.
 .2أن الطلقات اثلالث الِت لم يتخللهن رجعة ،وال نكاح واكنت يف جملس واحد أنها طالق بدعة حمرمة.
 .3أن اتلالعب بأحاكم اهلل -تعاىل ،-وتعدي حدوده ،من كبائر اذلنوب ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يغضب إال ىلع معصية كبرية.
 .4اتلالعب بكتاب اهلل -تعاىل -وسنة رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -حرام ،ولو بعد وفاته -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإنما قال ذلك استغرابًا من
رسعة تغري األمور.

 .5جواز اإلخبار عن املنكر يلبني احلكم الرشيع فيه.
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 .6الغضب عند املوعظة.

املصادر واملراجع:

-سنن للنساِئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية - 1406 ،مشاكة املصابيح للتربيزي ,املحقق :حممد نارص

ادلين األبلاين ,املكتب اإلساليم ,الطبعة :اثلاثلة - 1985 ،اغية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم –
بريوت .الطبعة :اثلاثلة  - 1405 -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
برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427ذخرية العقىب يف
َ َّ
الول ِوي  -دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل1416 /
رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
 ـه 1996 -م.

الرقم املوحد)58139( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Any woman who brings her family (a child)
who does not belong to them has nothing
with Allah, and Allah will not admit her
into His Paradise. And any man who
disowns his child while he looks at him,
Allah will veil Himself from him and
disclose him in the presence of the early
and the late generations.

أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم

 ولن يدخلها اهلل،فليست من اهلل يف ِشء

 وهو ينظر إيله، وأيما رجل جحد ودله،جنته

 وفضحه ىلع رءوس األولني،احتجب اهلل منه
واآلخرين

**

657. Hadith:

: احلديث.657

-  أنه سمع رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that he heard the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, when the verse of
Li‘aan (mutual repudiation) was sent down, say: "Any
woman who brings her family (a child) who does not
belong to them has nothing with Allah, and Allah will not
admit her into His Paradise. And any man who disowns
his child while he looks at him, Allah will veil Himself
from him and disclose him in the presence of the early
and the late generations".

 يقول حني نزلت آية-صىل اهلل عليه وسلم
 «أيَّما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس:املتالعنني
 ولن يدخلها اهلل،منهم فليست من اهلل يف يشء

 احتجب، وهو ينظر إيله، وأيما رجل جحد ودله،جنته

.» وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين،اهلل منه

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ
This Hadith tells about the punishment of certain أن
 ومنهم،خيرب احلديث عن عقوبات ألناس معينني
people. One of them is a woman who brings a child
resulting from adultery with another man to the bed of املرأة الِت تدخل ىلع فراش زوجها ودلا ليس منه بل
her husband. She does not receive Allah's mercy and من زناها مع آخر فإنها ليست مدركة لرمحة اهلل
pleasure. Rather, she is subject to Allah's wrath due to
 وذلك لعظم هذه اجلريمة،ورضوانه بل يه يف سخطه
the tremendous crime which she has committed,
namely, corrupting her marital relationship and mixing  ومن تربأ من،ويه إفساد الفراش واختالط األنساب
the lineage. Another punishment is inflicted upon a man ودله وهو يعرفه وجحد نسبه لم ينظر اهلل إيله يوم
who disowns his child although he knows that the child
is his. Allah will not look at this man on the Day of  وحرمه من انلظر إيله وفضحه ىلع رؤوس،القيامة
ً
Judgment and will prevent him from looking at Him. .جزاء ىلع نكرانه لنسب ودله
اخلالئق يوم القيامة
Allah will also disclose this man in front of the creatures
on the Day of Judgment for having denied his child's
attribution to his lineage.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات
. رواه أبوداود وابن ماجه والنساِئ:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

َّ
ً  من اللعان وهو: • املتالعنني
. أو غضب وفيه ريم الزوجة بالزنا، مقرونة بلعن، شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجني:رشاع
ً
. بأن تنسب لزوجها ودلا من غريه: • أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم
. أي من رمحته وعفوه: • فليست من اهلل يف يشء
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ً
ابتداء ،بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء ثم تدخلها إن اكنت مؤمنة؛ ألن من عقيدة أهل
• ولن يدخلها اهلل جنته  :مع من يدخلها من املحسنني
ُ
السنة أنه ال حيرم من دخول اجلنة إال الاكفر.
• وأيما رجل جحد ودله  :أنكره ونفاه.

• جنته  :اجلنة يه ادلار الِت أعد اهلل فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعه.
• احتجب اهلل منه  :حرمه من انلظر إيله يوم القيامة.

فوائد احلديث:

ً
ًّ
أجنبيا من نفسها ،فحملت منه ،فنسبت هذا الودل إىل زوجها وإىل أرسته ،وأصبح
 .1الويل العظيم ،والعقاب األيلم المرأة خانت ،ومكنت رجال
كأنه منهم ،وهو ليس منهم.
 .2هذه املرأة يلحقها من وعيد اهلل -تعاىل -أن اهلل بريء منها ،فليست منه يف يشء ،وأن اهلل حيرمها جنته.
ً
ً
 .3يلحق الغضب والعذاب من علم أن الودل ودله ،ولكنه نفاه وتربأ منه ،فقطع نسب هذا الودل ،وأصبح مكروها مرشدا ،ومفتضحا خجال أمام
انلاس ،فاكن اجلزاء من جنس العمل؛ ففضحه اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق من األولني واآلخرين.

 .4تربؤ اإلنسان من ودله من كبائر اذلنوب لرتتب هذه العقوبة العظيمة عليه.

 .5تربؤ اإلنسان من ودله إذا لم يكن عنده يقني أنه منه ال ترتتب هذه العقوبة لقوهل" :وهو ينظر إيله".
ً
 .6يف احلديث أن اإلنسان إذا أقر بالودل ثبت نسبه منه وال يمكن نفيه أبدا.
ََ
 .7الشارع احلكيم هل تش ُّوف إىل حفظ األنساب ،وإحلاق الفروع باألصول قال تعاىل{ :يا أيها انلاس إنا خلقناكم من ذكر وأنىث وجعلناكم
شعوبا وقبائل تلعارفوا} [احلجرات.]13 :

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن للنساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب
املطبواعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،سنن ابن ماجه  :حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .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 برشح بلوغ املرام للشيخ
ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري /حممد بن إسماعيل
احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
حممد إسحاق َّ
الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز ادلين ،املعروف كأسالفه باألمري املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل1432 ،
 ـه 2011 -م .ضعيف أيب داود – األم/حممد نارص ادلين األبلاين  -مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع – الكويت -الطبعة  :األوىل  1423 -ه.

الرقم املوحد)58159( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

،أيما امرأة نكحت ىلع صداق أو حباء أو عدة

Whatever is given before marriage as a
dowry or gift, or promised, belongs to the
woman. Whatever is given after marriage
belongs to whoever it is given to. And the
best way to honor a person is (to honor) his
daughter or sister.

 وما اكن بعد عصمة،قبل عصمة انلاكح فهو هلا
 وأحق ما أكرم عليه،انلاكح فهو ملن أعطيه
الرجل ابنته أو أخته

**

658. Hadith:

: احلديث.658

 قال: قال، عن جده، عن أبيه،عن عمرو بن شعيب
َ
 «أيما امرأة نكحت:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
 فهو، قبل ِعصمة انلاكح،ىلع َصداق أو ِحباء أو ِعدة
ُ
، فهو ملن أعطيه، وما اكن بعد ِعصمة انلاكح،هلا
ُ
»وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنتُه أو أختُه

`Amr ibn Shu`ayb reported from his father who reported
from his grandfather that the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "
Whatever is given before marriage as a dowry or gift,
or promised, belongs to the woman. Whatever is given
after marriage belongs to whoever it is given to. And the
best way to honor a person is (to honor) his daughter
or sister".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ
َّ أن أي امرأ ٍة
The Hadith means that if a husband gives something to  وهو،تزوجت ىلع صداق
معىن احلديث
his wife or to one of her relative before writing the
َ  أو،املهر
ُ
ِ
marriage contract, it shall belong to his wife, not anyone  أو، ويه العطية املعطاة لقريب الزوجة،ٍحباء
ُ
َ
else, even if it is given to one of her relatives. This is  إن اكنت،رضه
ِ  وإن لم حي، وهو ما ي ِعد به الزوج،ِعد ٍة
because the gift is given for the sole purpose of the
هذه األشياء اثلالثة وحنوها من اهلدايا والعطايا قد
forthcoming marriage. This applies whether the gift is
from the dowry or a gift, or a promise made by the  ولو، فهو للزوجة ال لغريها،قدمت قبل عقد انلاكح
husband, even if it is has not yet been delivered.  ولم، ذلك أنَّه لم يُعط،سيم باسم غريها من أقاربها
However, if something is given to any of the wife’s
َّ َّ
عقد
بعد
يقدم
ما
أما
.املنتظر
انلاكح
ألجل
إال
يقدم
relatives, such as her father, brother, uncle, etc., after
ٍّ
the marriage contract has been finalized, it shall be kept ، أو عم،أخ
ٍ  أو،أب
ٍ انلاكح لغري الزوجة من أقاربها من
by whoever it is given to, because the marriage has
َّ
 فهو ملن أعطيه؛ ذلك أن عقد انلاكح قد،أو غريهم
already taken place, and completing the marriage
ُ ٌ
َّ
would not be the reason why the relative was given that  وإكرام أصهار، ولم يبق يشء حياىب من أجله،تم
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ الرجل
gift. Indeed, honoring your wife's relatives is customary, ومرغب فيه؛ فقد
،وحمبوب
،أمر مألوف
loved, and recommended, because they have become
your own relatives, and maintaining good relationship  مع. والصلة بني األقارب مرشوعة،أصبحوا أقارب
with relatives is required. However, it should be noted  وهذا الرشح للعلم،مالحظة أن احلديث ضعيف
that this Hadith is weak and this commentary is just to
.بمعناه
explain its meaning.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق:اتلصنيف
. رواه أبو داود والنساِئ وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
ْ َ
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص:اتلخريج
. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ٌ
ٌ
ٌ : • أيُّما
. أي امرأة: حنو،متضمن معىن الرشط
،مبهم
اسم
ُ
ً
ً
. هو ما تعطاه املرأة زيادة ىلع مهرها، وفتح ابلاء ممدودا، بكَس احلاء: • ِحبَاء
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ُْ
ُ
الزوج زوجته ،وإن لم حي ِرض ُه.
• عدة  :بكَس العني املهملة ،ما وعد به
• ِعصمة انلاكح  :عقد انلاكح.
َ َ
• ف ُه َو ل َها  :للزوجة.
َ ُ
• فهو لِمن أعطيه  :فاحلباء وحنوه ملن أعطاه الزوج ،من أويلاء الزوجة.

فوائد احلديث:
 .1أن ما سماه الزوج قبل عقد انلاكح فهو للزوجة وإن اكن تسميته لغريها من أب أو أخ.
 .2ال جيوز لويل أمر الزوجة أن خيتص بمهرها نلفسه وال حيل للزوج أن يعطيه إيَّاه.
ُ
 .3ما يُهدى بعد عقد انلاكح فهو ملن أهدي هل ،سواء اكن ويلًّا أو غري ويل.
 .4مرشوعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم واإلحسان إيلهم ،وأن ذلك حالل هلم.
 .5أن الصداق يصح بالقليل والكثري لقوهل -عليه الصالة والسالم( :-ىلع صداق) فهو نكرة يف سياق الرشط فيعم القليل والكثري.
املصادر واملراجع:
-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  - .سنن للنساِئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية،

 - .1406سنن 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 - .ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه - .توض ُ
يح األحاكمِ ِمن
ِ
َّ
لوغ َ
بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .رشح سنن النساِئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح
ُ
ابلدر
املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل - .نيل األوطار للشواكين  ,ت :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،ه- .
َ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل  1428ه.
اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ

الرقم املوحد)58105( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If a woman is wed and she has leprosy,
vitiligo, insanity, or a blockage (in her
private parts), her husband has the right
either to keep her or divorce her, as long as
he has not had sexual intercourse with her.
But, if he has had intercourse with her, she
is entitled to her dowry because he has had
lawful access to her private parts.

أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام
 إن شاء، فزوجها باْليار ما لم يمسها،أو قرن

 وإن مسها فلها املهر بما، وإن شاء طلق،أمسك
استحل من فرجها

: احلديث.659

**

659. Hadith:

ُّ َ
 «أي َما امرأة: قال يلع ريض اهلل عنه:عن الشعيب قال
ٌ َ
ٌ ُُ
ٌ
ٌ  أو ُج َذ,ون
 أو ق َرن,ام
 أو جن,نكحت وبها بَ َرص
َ
 وإن شاء، إن شاء أمسك،فزوجها باخليار ما لم ي َم َّس َها
َّ َ َ ْ
َْ
.»حل من فرجها
المه ُر بما است
 وإن َم َّس َها فلها،طلق

Ash-Sha`biyy reported that Ali, may Allah be pleased
with him, said: " If a woman is wed and she has leprosy,
vitiligo, insanity, or a blockage (in her private parts), her
husband has the right either to keep her or divorce her,
as long as he has not had sexual intercourse with her.
But, if he has had intercourse with her, she is entitled
to her dowry because he has had lawful access to her
private parts".
**

ً
حكما عليه يف كتب
لم أجد

 وإسناده منقطع، الشيخ األبلاين:درجة احلديث
.فهو ضعيف

Hadith Grade:

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
َ َ يف هذا األثر بيان أن
This report shows that vitiligo, insanity, leprosy, and a والق َرن
الربص واجلنون واجلُذام
blockage in the private parts are defects that give a
husband the option to end marriage. This is because  ألنها عيوب تمنع من دوام،عيوب يفسخ بها انلاكح
these defects preclude a long-lasting relationship  وال يستطيع مجاعها،العرشة بني الرجل وأهله
between a husband and his wife, as he cannot have
 وأن خيار الفسخ راجع للزوج إن شاء أمسك،بسببها
sexual intercourse with her due to these defects.
َّ
Divorce is an option for the husband and in that case,  ويرجع هل املهر إال أن يكون قد دخل بها،أو طلق
the dowry should to be returned to him, as long as he
.وجامعها؛ فال مهر هل
has not consummated the marriage. If the marriage has
been consummated, the husband cannot have the
dowry returned to him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العيوب يف انلاكح:اتلصنيف
ً
-.ريض اهلل عنه-  رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابليهيق موقوفا ىلع يلع:راوي احلديث
**

-رمحه اهلل-  الشعيب:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

َّ

:معاين املفردات

ٌ
. هو بياض يف اجلسد يكون من أثر علة: • برص

. زوال العقل أو فساده: • جنون
َّ
ُ
. وهو من األمراض المعدية، علة تتآلك منها األعضاء وتتساقط: • جذام
ٌ ََ
ٌ
.اجل َماع أو كماهل
ِ  فيكون بني مسلكيها يمنع، خيرج من رحم املرأة، هو ورم مدور: • قرن
ٌ
. كناية عن اجلماع واستمتاعه بها: • يمسها
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فوائد احلديث:

َّ
 .1صحة عقد انلاكح ،مع وجود العيب يف أحد الزوجني ،ولو لم يعلم عنه الزوج اآلخر ،ذلك أن العيب ال يعود ىلع أصل العقد ،وال ىلع رشط من
رشوط صحته ،ولكن يثبت معه اخليار.
َّ
 .2إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إال بعد العقد ،ولم يرض به ،فيثبت هل حق فسخ انلاكح.
 .3الفسخ إن اكن قبل ادلخول فال مهر للزوجة املعيبة ،وال متعة هلا.

 .4فيه بيان أنواع من العيوب يه :الربص ،واجلذام ،واجلنون .وأحلق بها العلماء العيوب املنفرة من العرشة بني الزوجني اكلقروح السيالة والروائح
املستديمة.
َّ
َّ
َّ
 .5أن العيب إذا لم يعلم به إال بعد ادلخول أو اخللوة ،فإن هلا الصداق.

املصادر واملراجع:

َ
الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،للسااعِت .انلارش :دار إحياء الرتاث العريب .الطبعة :اثلانية - .توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
َّ
َ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن سعيد بن منصور ،املحقق :حبيب الرمحن األعظيم .انلارش:
ادلار السلفية – اهلند.الطبعة :األوىل 1403 ،ـه1982-م السنن الكربى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنات
الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م اتلحجيل يف ختريج ما لم خيرج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل /عبد العزيز بن مرزوق َّ
الطرييف -مكتبة
الرشد للنرش واتلوزيع ،الرياض الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)58088( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O people, you eat two plants that I only find
offensive: onion and garlic.
**

660. Hadith:

ُ َ
َ َ
أيها انلاس تأكلون شج َرتني ما أ َراهما إال
ََْ َ
َ
ُّ
 واثلوم، ابلَصل:خبِيثتني

: احلديث.660

َ
 أنه خطب يوم:-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
ُ
 ثم إنكم أيها انلاس تأكلون:اجلمعة فقال يف خ ْطبَته
ُ ََ
َ َش
َ :اهما إال َخبيثَتَ ْني
 لقد. واثلُّوم،ابل َصل
ج َرتني ما أر
ِ
َ  إذا-صىل اهلل عليه وسلم- رأيت رسول اهلل
وجد
ُ
َ
َّ رحيَ ُه َما من
 فأخرج إىل،الر ُجل يف املسجد أ َم َر به
ً ْ
ْ َْ ََ
َ
. فمن أكل ُه َما فليُ ِمت ُه َما َطبخا،ابل ِقيع

`Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him,
is reported to have delivered a Friday sermon. In it he
said: “O people, you eat two plants that I only find
offensive: onion and garlic. I saw the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
and if he detected their odor on a man in the mosque,
he would order [the man] to be taken out to Al-Baqi'. So
anyone who [wants to] eat them, let them eliminate
[their odor] by cooking''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`Umar, may Allah be pleased with him, told those who
were attending the Friday sermon that they “ate two
offensive plants: onion and garlic”. Arabs use the word
''offensive” for objectionable and reprehensible words,
actions, possessions, food, or people. This is
established in a Hadith that Jabir, may Allah be pleased
with him, reported from the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, who said: “Anyone who
eats from this offensive tree let them not come close to
our mosque.” [Muslim] “…onion and garlic”: Everything
that has an offensive odor, such as radish, leeks,
tobacco, and cigarettes are included here. Onions and
garlic are mentioned in particular because they are
eaten often. Leeks are stipulated in a Hadith reported
by Jabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him,
and narrated by Muslim. So if anyone smelled of onion
or garlic in the mosque, they would be ordered to be
taken out as far as Al-Baqi', because it offends not only
people but also the angels, as was related in an
authentic Hadith. In Ibn Majah, we read: ''At the time of
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, if a foul odor was detected on a
man, I would see him seized by the arm and taken out
to Al-Baqi'.” “So anyone who [wants to] eat them, let
them eliminate [their odor] by cooking.” This is because
cooking eliminated the odor and if the odor is
eliminated, one may enter the mosque because the
reason for the prohibition no longer exists. Cooking
onion and garlic thoroughly is required if someone
wishes to enter the mosque for prayer or any other
purpose. If it is not time for prayer, one may eat them
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 من حرض اخلطبة بأنهم-ريض اهلل عنه- خيرب عمر
ْ َ َ
 ابلصل واثلوم" واملراد:"يأكلون من شجرتني خ ِبيثتَني
 والعرب تطلق اخلبيث ىلع لك، انلتانة:باخلُبث هنا
مذموم ومكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو

-ريض اهلل عنه-  ويدل ذللك حديث جابر،شخص

 (من أكل من هذه:-صىل اهلل عليه وسلم- عن انليب
َْ
ُْ
. فال يق َر َب َّن مسجدنا) رواه مسلم،المنتِنَة
الشجرة
ْ
ُّ
َ
 واثلوم" ولك ما هل راِئة كريهة اكل ِفجل،"ابل َصل
ُ
َّ اتل ََت
ُّ والكراث وغري ذلك السيما
،واتلبْغ والسيجارة
ِّ
 ونص،وإنما خص اثلوم وابلصل باذلكر لكرثة أكلهما
ريض اهلل- ىلع الكراث يف حديث جابر بن عبد اهلل
َّ  "إذا و َجد رحيَ ُه َما من. عند مسلم-عنه
الر ُجل يف
ُ
َ
َ  فأخرج إىل،املسجد أ َم َر به
صىل- ابل ِقيع" اكن انليب
، ال يكتيف بإخراجه من املسجد-اهلل عليه وسلم
 تعزيرا،بل يبعده عن املسجد حىت يوصله إىل ابلقيع
هل؛ ألن ذلك مما يتأذى منه انلاس وكذا املالئكة

 "فمن. كما يف احلديث الصحيح،فإنها تتأذى منه
ََ
ْ َْ
 أن من أحب أن: فليُ ِمت ُه َما َطبْخا" املعىن،أكل ُه َما
يأكلهما فليمتهما طبخا؛ ألن الطبخ يذهب راِئتهما
 وإذا ذهبت الراِئة جاز دخول املسجد بعد،الكريهة

 ويف حديث معاوية بن قرة عن،ذلك النتفاء العلة

 "إن: مرفواع-صىل اهلل عليه وسلم- أبيه عن انليب

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
كنتم ال بد آكليهما فأميتوهما طبخا"رواه أبو داودraw. The command to cook them is meant to prevent ،
offending others.

وحمل إماتتهما طبخا  :إذا أراد دخول املسجد للصالة

أو لغري الصالة  ،أما إذا لم يكن وقت صالة أو ليس
يف وقت صالة فال بأس من أكلهما نيئًا؛ إلباحة
أكلهما وإنما جاء األمر بالطبخ للتأذي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :رواه مسلم.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ُ
• ما أ َراهما  :ال أعلمها.
ُ ْ
َ ْ ْ
َ ْ ُ
َ َ ْ
ث ىلع احلرام ،اكلزنا وىلع َّ
الم ْستَك َره َطع ُمه أو رحيه اكثلوم وابلصل ،ومنه اخلبائث الِت اكنت العرب ت ْستَخ ِبثها،
الر ِديء
• خ ِبيثتَني  :يطلق اخل ِبي
اكحلية والعقرب.
ً
• َ
ابل ِقيع  :مقربة أهل املدينة املنورة ،ويه ايلوم داخل املدينة املنورة جبوار املسجد انلبوي الرشيف رشقا.
• فَلْيُمتْ ُه َما َطبخا  :من أراد أكلها فَليُم ْ
ت راِئتها ويذهبه بالطبخ.
ِ
ِ

فوائد احلديث:

ََ
 .1انليه عن أكل ابلصل واثلُّوم عند احلضور إىل املسجد؛ ألن راِئتهما خبيثة ،ويلحق بهما لك ما هل راِئة كريهة كراِئة أسنان أو خبر يف الفم
أو راِئة دخان وما أشبه ذلك؛ ألن العلة قائمة ويه تأذي املالئكة بالروائح الكريهة.
 .2أن َ
ابل َصل واثلُّوم تذهب راِئتهما بالطبخ وال بأس عند ذلك من حضور املسجد وشهود اجلمااعت.
 .3املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ،فينبيغ للمسلم أن يكون طيب الراِئة عند حضور أماكن العبادة وجمامع انلاس.
َ
 .4حرص اإلسالم ىلع تآلف املسلمني ،وإبعاد لك ما من شأنه تنفريهم أو تفريق مجاعتهم.
ْ َ
 .5إزالة املنكر بايلد ملن أمكنه ذلك.
 .6ىلع والة األمر أن يقوموا بمراقبة املساجد ،ويعتنوا بنظافتها ،ويوجهوا انلاس إىل ذلك.

 .7حرص عمر -ريض اهلل عنه -ىلع طهارة املسجد.
 .8بيان حرص اإلسالم ىلع انلظافة الشخصية.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   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 النرش 1418 :ه1997 -م
العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه إكمال
املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /حيىي بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع* الطبعة :األوىل،
  1419ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهمرقاة
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه
تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف:
حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8953( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
O people! You cause aversion to others.
Whoever leads people in prayer should
make it brief, for among them are the sick,
the weak, and those with needs to be
fulfilled.

أيها انلاس ،إنكم منفرون ،فمن صىل بانلاس
فليخفف ،فإن فيهم املريض ،والضعيف ،وذا
احلاجة

 .661احلديث:

**

661. Hadith:

عن أيب مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه -قال :قال

Abu Mas‘ood al-Ansaari, may Allah be pleased with
him, reported: "A man said: 'O Messenger of Allah! I
would almost fail to attend the prayer because so-andso prolongs it when he leads us.' I never saw the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
more angry in giving admonition than he was on that
day. He said: 'O people! You cause aversion to others.
Whoever leads people in prayer should make it brief,
for among them are the sick, the weak, and those with
needs to be fulfilled"'.

رجل يا رسول اهلل ،ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا

فالن ،فما رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف

موعظة أشد غضبا من يومئذ ،فقال« :أيها انلاس،

إنكم منفرون ،فمن صىل بانلاس فليخفف ،فإن

فيهم املريض ،والضعيف ،وذا احلاجة».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اشتَك رجل للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يتأخر A man complained to the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, that he would sometimes
عن صالة اجلماعة أحيانا بسبب تطويل اإلمامjoin the congregational prayer late because the imam ،
فغضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -غضبا شديداprolonged it. Thereupon, the Prophet, may Allah’s ،
peace and blessings be upon him, got extremely angry
ثم وعظ انلاس وأخربهم أن منهم من ينفر انلاس يف
and addressed the people, admonishing and warning
الصالة ،وأمر -صىل اهلل عليه وسلم -اإلمام them that they should not make others averse to
باتلخفيف فيها ،تلتيَس وتسهل ىلع املأمومنيworship. He commanded that the imam should offer the ،
prayer in a brief manner to make it easy and pleasant
فيخرجوا منها وهم هلا راغبون ،وألن يف املأمومني من for the worshipers, among whom there may be some
ال يطيق اتلطويل ،إما لعجزه ،أو مرضه أو حاجتهwho cannot endure a long prayer because they are .
weak, sick, or preoccupied with certain needs that are
فإن اكن املصىل منفردا فليطول ما شاء؛ ألنه ال يرض
to be fulfilled. If a person prays alone, however, he can
ً
أحدا بذلك.
make his prayer as long as he wishes, for he causes no
harm to anyone by doing so.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• فليخفف  :أي :القراءة والركوع والسجود وغري ذلك من األقوال واألفعال اذلي ال يبلغ حد اإلخالل بالصالة.
كرب ،أو حناف ٍة ،وغريها.
• الضعيف  :املراد به :ضعيف اخللقة؛ من ٍ
مرض ،أو ٍ

• وذا احلاجة  :أي :صاحب احلاجة ،وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل ،والغالب أنها أمور ادلنيا ،كما يف قصة الرجل.

فوائد احلديث:

 .1استحباب ختفيف الصالة ،إذا َّ
أم انلاس ،واحلكمة يف ذلك وجود الصغري والكبري والضعيف ،ممن ال يطيقون إطالة الصالة ،وكذلك صاحب
احلاجة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
َّ
َّ
ً
 .2أنه لو اكن العدد حمدودا ،وآثروا اتلطويل ،أنه جائز؛ ألنهم أصحاب احلق يف ذلك ،وقد جاءت الرغبة منهم ،فال بأس إذن باتلطويل.
َّ
َّ
 .3إذا صىل وحده ،فليصل ما شاء؛ ألن ذلك راجع إىل رغبته ونشاطه ،وينبيغ تقييده بما ال ينشغل به عن الواجبات.
َّ
 .4مرااعة الضعفاء والعجزة يف مجيع األمور ،الِت يشاركهم فيها األقوياء؛ سواء يف األمور ادلينية ،أو االجتماعية؛ ألنه اذلي جيب مرااعته والعمل
به.
 .5اتلخفيف فيه مصالح منها 1:ـ الرفق بمن وراء اإلمام 2 .ـ تأيلف انلاس وحتبيب الصالة إيلهم 3 .ـ دعوتهم إىل املواظبة ىلع صالة اجلماعة.

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.
َّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ، 1ه.

الرقم املوحد)11295( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O people! There is nothing remaining of the
glad tidings of prophethood except a good
vision that a Muslim sees or someone else
 إنه لم يبق من مبْشات انلبوة إال،أيها انلاس
sees it for him. Verily, I have been
forbidden to recite the Qur'an while bowing
 أال وإين، أو ترى هل، يراها املسلم،الرؤيا الصاحلة
or prostrating. So, while bowing, glorify the
Lord may He be exalted, and while
نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا
prostrating, engage diligently in
supplication, for it is most likely that your
supplication would be answered.
**

662. Hadith:

: احلديث.662

َ
 كشف رسول: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ِّ -صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
الستَارة وانلاس ُصفوف
َ
َ
 إنه لم يبْق من، «أيها انلاس: فقال،خلف أيب بَكر
َّ انلبُ َّوة إال الُّرؤيا
ُ  يَراها،الصاحلة
َ ِّ َ ُ
 أو،المسلم
ِ ُّ ات
ِ مبرش
ْ
ُ ِّ
ُ
 أال وإين ن ِهيت أن أق َرأ القرآن را ِكعا أو،ترى هل
ِّ
َّ فعظموا فيه
ُّ  فأما،ساجدا
،-عز وجل- الرب
الركوع
ِ
ََ
ْ َ
َ
ُ
َ
ُ
ُّ
ُّ
ٌ
 فق ِمن أن يستجاب،وأما السجود فاجت ِهدوا يف ادلاعء
.»لكم

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, drew the curtain (of his
chamber) aside to see the people standing in rows
behind Abu Bakr in prayer. He then said: 'O people!
There is nothing remaining of the glad tidings of
prophethood except a good vision that a Muslim sees
or someone else sees it for him. Verily, I have been
forbidden to recite the Qur'an while bowing or
prostrating. So, while bowing, glorify the Lord, may He
be exalted, and while prostrating, engage in
supplication diligently, for it is most likely that your
supplications would be answered" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, lifted the curtain that covered
the door of his house and saw the people standing in
rows behind Abu Bakr, may Allah be pleased with him,
and praying in congregation. Because of his illness, he
could not lead them in prayer and ordered Abu Bakr to
lead them instead. Then, he addressed them saying:
"O People! There is nothing that remained from the glad
tidings of prophethood except a good vision." After the
death of the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, and the cessation of revelation, nothing
remained but the good vision (dreams); i.e. the true
vision that conforms to reality. The believers see such
vision in their sleep, so they rejoice at it and increase in
their steadfastness upon faith. A good vision is
considered part of prophethood because the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, used to
see visions that came true as evident as daylight at the
first stage of his prophethood. He described visions as
"glad tidings" because most visions herald good news;
however, some visions are a plain and true warning that
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ِّ - -صىل اهلل عليه وسلم- َكشف رسول اهلل
السرت
َّ اذلي يكون ىلع باب ابليت
وادلار وانلاس ُصفوف
ُّ
َ
 ولم، يصلون مجاعة-ريض اهلل عنه- خلف أيب بَكر

صىل- يتمكن من الصالة بهم بسبب مرض انليب
ِّ
. فأمر أبا بَكر أن يُصيل بانلاس-اهلل عليه وسلم
َْ
َ ِّ َ ُ
ُّ ات
انلبُ َّو ِة إال
ِ  إنه لم يبق من مبرش، "أيها انلاس:فقال
َّ الُّرؤيا
صىل اهلل عليه- الصاحلة" فبعد موت انليب
َ  وانقطاع-وسلم
ُّ الويح لم يبق إال
 أي،الرؤيا الصاحلة
 فرياها أهل،احلَسنة أو الصحيحة املطابقة للواقع

اإليمان فيستبرشون ويَسون بها ويزادون ثباتا ىلع

صىل اهلل عليه-  وكونها من انلبوة؛ ألن انليب،ثباتهم

 مكث يف أول نبوته يرى الرؤيا فتقع كفلق-وسلم

عليه الصالة-  فيه من أجزاء نبوته،الصبح
ُ رش
ُ  " إال: وقوهل.-والسالم
َ ِّ َالمب
َّ " ات
اتلعبري
َ َُ
ُّ  وإال فإن من، جرى ىلع الغالب:رشات
الرؤيا ما
ِ ِ بالمب

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ً
Allah the Almighty sends to the believer out of mercy so إنذارا من اهلل ويه صادقة يُريها اهلل املؤمن
تكون
ً
that he prepares himself in advance for what will befall
him. Therefore, a good vision is either glad tidings for  فعىل هذا تكون.رفقا به ليستعد ملا يقع قبل وقوعه
َ
َّ
the believer or a warning to alert him from a state of  إما بِشارة للمؤمن أو تنبيه هل عن،الرؤيا الصاحلة
ُ
heedlessness. "that a Muslim sees for himself or others
ُ  "يَراها: وقوهل.َغ ْفلَة
 َسواء: أو ترى هل" معناه،المسلم
see it for him": the good vision may be seen by the ِّ
ُ
person himself or by someone else who sees a vision  "أال وإين: وقوهل.رآها المسلم بنفسه أو رآها غريه هل
ْ
ُ
about him. "I have been forbidden to recite the Qur’an  أن اهلل:كعا أو ساجدا" معناه
ِ ن ِهيت أن أق َرأ القرآن را
ِ
while bowing or prostrating": he meant that Allah
Almighty forbade him from reciting the Qur’an during  أن يقرأ القرآن-صىل اهلل عليه وسلم- تعاىل نىه نبيه
ُّ يف حال الركوع أو
bowing or prostrating on the ground. In principle, the صىل اهلل-  وما نُيه عنه،السجود
whole Ummah is forbidden to do what the Prophet, may
َّ َّ
ٌ أمته
تبع هل إال بديلل يدل
 فاألصل أن-عليه وسلم
Allah’s peace and blessings be upon him, was
َ
forbidden to do. They follow him in this respect unless  هذا إذا قصد،-صىل اهلل عليه وسلم- ىلع خصوصيته
ِّ
there is evidence to denote that the ruling is specific to  قصد قراءة القرآن: أي،اتلالوة يف ركوعه أو سجوده
him. This forbiddance applies if the person intends the
recitation of the Quran per se during his bowing and :  ويف احلديث،أما إذا قصد ادلاعء فال حرج عليه
ْ
َّ  واحلكمة من.)امرى ما نوى
prostration. However, if he intends to supplicate Allah واهلل- انليه
(وإنما للك
by reciting the Qur'an, then there is nothing wrong with
ُ
ُ
ُّ
ُّ
that. This is supported by the Hadith which reads: "... ، أن الركوع والسجود هما حاتلا ذل وخضوع-أعلم
َ
ُّ ثم إن
and every person will only get what he has intended." السجود يكون ىلع األرض فال يليق بالقرآن
The wisdom behind this forbiddance –and Allah knows
ُّ  "فأما: وقوهل.أن يُقرأ يف مثل هذه احلال
الركوع
best– is that bowing and prostration are two positions
ِّ
َّ
of humiliation and submission. Also, prostration is  سبحان ريب:فعظموا فيه الرب عز وجل" أي قولوا
offered on the ground, so it is inappropriate to recite the  وحنوه من التسبيحات واتلمجيدات الواردة،العظيم
Glorious Qur’an in such a state. "So while bowing,
ُ َْ َ
ُّ
ُّ
glorify the Lord, may He be Exalted": i.e. say words like: " "وأما السجود فاجت ِهدوا يف ادلاعء: وقوهل.يف الركوع
ِّ
ُّ للمصيل أن يُكرث من
"Subhaan Rabbi-al-`Atheem" (Exalted is my Lord, the ادلاعء حال
 ينبيغ:يعين
Greatest) and similar phrases of exaltation and
ُ
ُّ
،السجود؛ ألنه من املواضع الِت يستجاب فيها ادلاعء
glorification that are reported to be said when bowing.
"and while prostrating, engage in supplication  أنه-صىل اهلل عليه وسلم- وقد ثبت يف مسلم عنه
َ  (أقرب ما يكون:قال
ِّ العبد من
diligently": i.e. the Muslim who performs prayers should ربه وهو ساجد
supplicate Allah a great deal during his prostration
(Sujood) as it is most likely that his supplications would  سبحان ريب األىلع؛: لكن مع قول،)فأكرثوا ادلاعء
َ
be answered while prostrating. It is authentically "ف َق ِم ٌن أن يُستَجاب لكم" أي
: وقوهل.ألنه واجب
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
ُ
ٌَّ َ
blessings be upon him, said: "The condition in which a حري أن يستجاب دلاعئكم؛ ألن أقرب ما يكون
َ
ِّ
slave is closest to His Lord is when he is prostrating, so  وحمل استحباب إطالة،العبد من ربه وهو ساجد
supplicate Allah a lot." However, this has to be
ُّ
 إذا اكن اإلنسان يُصيل منفردا أو يف:ادلاعء وكرثته
combined with saying "Subhaan Rabbiy-al-A‘la"
.مجاعة يستحبون اإلطالة
(Exalted is My Lord, the Most High), as saying this
phrase is obligatory in prostration. "It is most likely that
your supplication would be answered": Allah the
Almighty will most likely respond to your supplications
when you are nearest to Him in prostration. The cases
where a person is recommended to prolong his
supplication and offer a great deal thereof is when he is
praying alone or with a congregation that favors
prolonged supplications (during prostration).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

الستَارة ِّ :
• ِّ
السرت اذلي يكون ىلع باب ابليت.
ُ ََّ
• ُ
رشات  :املفرحات الِت تَس الشخص ،ويه ُّ
المبَ ِّ َ
الرؤيا الصاحلة كما جاءت مفَسة يف احلديث.
ُ
َ ِّ
ََ
العظمة واإلجالل والكربياء ،ومن ذلك قول" :سبحان ريب العظيم".
• عظ ُموا  :اتلعظيم َو ْصف اهلل -تعاىل -بصفات
ْ
الوسع َّ
اجتَه ُدوا  :من االجتهاد وهو بَذل َ
والطاقة.
•
ِ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
• ق ِمن  :حقيق وج ِدير أن يستجاب لكم داعؤكم.

فوائد احلديث:

 .1فضيلة أيب بَكر -ريض اهلل عنه -ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أولك هل َ
اإلمامة بانلاس.
 .2أن املريض يُعذر برتك صالة اجلماعة إذا اكن مرضه يمنعه من ذلك.
انلبُوة ُّ
 .3أن من ُمبَ ِّرشات ُّ
الرؤيا ،سواء اكنت خريا لصاحبها أو حتذيرا هل.
ُ
 .4أن ُّ
الرؤيا قد يَراها املؤمن بنفسه وقد ترى هل.

 .5أن ُّ
الرؤيا جزء من أجزاء ُّ
انلبوة.
الركوع ُّ
انليه عن قراءة القرآن يف حالة ُّ
َّ .6
والسجود ،يف الصالة ،سواء اكنت فريضة أو نافلة ،وانليه للتحريم؛ ألنه األصل.
َ
ٌ
 .7أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -عبد هلل تعاىل يأتمر بأمر اهلل وينتيه عما نهاه.

 .8أن األحاكم اثلابتة يف حق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يه ألمته؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم خيربنا إال ألجل َّ
اتلأيس به.
ِّ
َ َ
والسجود فيها ُذل واْنفاض من َ
الركوع ُّ
املصيل َمنيه عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا؛ ألن حال ُّ
العبد,
 .9عظمة القرآن الكريم ،وجه ذلك :أن
فمن األدب أن ال يقرأ الكم اهلل يف هاتني احلاتلني.
َّ
جل وعال يف حالة ُّ
 .10وجوب تعظيم َّ
الركوع ،بقول" :سبحان ريب العظيم" ،وما زاد ىلع ذلك سنة.
الرب
َّ
جل وعال يف حالة ُّ
 .11وجوب تزنيه َّ
السجود ،ويكون بالصيغة الواردةُ " :سبحان ريب األىلع" ،وما زاد سنة.
الرب
َّ
 .12إثبات اسم الرب هلل -تعاىل-.
ادلاعء يف ُّ
 .13احلث ىلع اإلكثار من ُّ
السجود.
ادلاعء حال السجود بأي ُداعء اكن ،من طلب خريي ُّ
 .14مرشوعية َّ
ادلنيا واآلخرة ،واالستعاذة من ِّ
رشهما.
 .15أن َّ
السجود من َمواطن إجابة ادلاعء.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .معالم السنن ،تأيلف:
محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل 1351ه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض،
حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1419 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .الفتاوى الكربى البن تيمية ،تأيلف :تيق ادلين أبو العباس أمحد ابن
تيمية ،انلارش :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل 1408 ،ـه1987 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .اتليسري برشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع،
الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م .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_  2006م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10922( :
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ُّ ْ َ
َ ُ
بالوتر
بادِروا الصبح ِ

 .663احلديث:

Make haste to perform the Witr prayer
before the morning
**

663. Hadith:

عن ابن عمر ريض اهلل عنهما أن انليب -صىل اهلل Ibn `Umar, may Allah be pleased with him, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
عليه وسلم -قال« :بادروا الصبح بالوتر».
him, said: "Make haste to perform the Witr prayer
"before the morning.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :استحباب تأخري صالة الوتر إىل آخر

الليل ،لكن ينبيغ ملن أخر وتره إىل آخر الليل أن
َ
حيتاط ويبادر بأدائه قبل أن يَطلع عليه الفجر؛ ألن
آخر وقت صالة الليل طلوع الفجر ،فإذا طلع عليه

الفجر قبل أن يوتر فاتته الفضيلة.

Brief Explanation:
**

The Hadith indicates the recommendation to delay the
Witr prayer until the last part of the night. However, the
one who delays his Witr prayer to the last part of the
night should be cautious to perform it before dawn. The
time for voluntary night prayer ends with the break of
dawn, so, if dawn broke before he prays Witr, then he
misses the virtue of this prayer.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بادروا بالصبح  :أي :سارعوا يف أداء صالة الوتر قبل طلوع الفجر.

فوائد احلديث:

 .1يستحب تأخري صالة الوتر إىل ما قبل طلوع الفجر الصادق ،ملن وثق يف االستيقاظ آخر الليل ،وأما من ال يَ ِثق بذلك فاتلقديم أفضل.
 .2أن وقت صالة الوتر من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح مسلم -املحقق :حممد فؤاد عبد
ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3655( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ٌ َ َ َ ٌ
ٌ َ َ َ َْ
ُ ْ َ َْ ٌ
 َوقد س ِمعت، ذل ِك مال َرابِح،بخ! ذل ِك مال َرابِح
َ ُْ
َ  وإ ِّين َأ َرى َأ ْن َجتْ َعلَ َها يف األَ ْق َرب،ت
ني
ما قل
ِ
ِ

Well-done! That is a profitable deal! That is
a profitable deal! I heard what you said,
and I suggest that you give it to your
nearest relatives.
**

664. Hadith:

: احلديث.664

 اكن أبو: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,
reported that "Abu Talhah, may Allah be pleased with
him, was the richest man among the Ansar in Madinah,
in terms of his ownership of date palms. And, his most
beloved property was (his date-palm garden known as)
Bayrahaa’. It was opposite the masjid, and the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, often entered it and drank its fresh water.
When this verse was revealed: {Never will you attain
the good (reward) until you spend (in the way of Allah)
from that which you love} [Surat Aal-‘Imran: 92], Abu
Talhah came to the Messenger of Allah and said: 'O
Messenger of Allah, Allah revealed to you {Never will
you attain the good (reward) until you spend (in the way
of Allah) from that which you love}, and my most
beloved possession is Bayrahaa’. I have given it in
charity in the way of Allah, hoping to earn its reward
from Him, so spend it, O Messenger of Allah, as Allah
shows you.' The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: ‘Well-done! That is a
profitable deal! That is a profitable deal! I heard what
you said, and I suggest that you give it to your nearest
relatives.' So Abu Talhah said: 'I shall do that, O
Messenger of Allah', and he distributed it amongst his
closest relatives and his paternal cousins".

 أكرث األنصار باملدينة ماال-ريض اهلل عنه- طلحة
َ ْ َ واكن أحب أمواهل إيله ب،من ْنل
 واكنت،ري َحاء
ََ َ ْ ُ
صىل اهلل عليه- قبلة املسجد واكن رسول اهلل
ِ مست
: قال أنس. يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب-وسلم
ُ ُ
 {لن تنالوا الرب حىت ت ِنفقوا مما:فلما نزلت هذه اآلية
ُ
صىل اهلل عليه- حتبون} قام أبو طلحة إىل رسول اهلل
 أنزل-تعاىل-  إن اهلل، يا رسول اهلل: فقال-وسلم

 {لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون} وإن:عليك
َ ْ َأحب مايل إيل ب
 أرجو،-تعاىل-  وإنها صدقة هلل،ري َحاء
ْ َ
َ ْ ُ َ
 ف َضع َها يا رسول اهلل،-تعاىل- بِ َّرها وذخ َرها عند اهلل
َ حيث أَ َر
صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل،اك اهلل
 وقد، ذلك مال رابح، «بَ ٍخ ذلك مال َرابِ ٌح:-وسلم
َ سمعت ما
ُ
،» وإين أرى أن جتعلها يف األقربني،قلت
 فقسمها أبو، أفعل يا رسول اهلل:فقال أبو طلحة

. وبين عمه،طلحة يف أقاربه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Talhah, may Allah be pleased with him, was the
one who owned the most farms in Madinah from
amongst the Ansaar, and he had a garden that was
opposite to the Masjid of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, which had fresh
water. The Prophet used to visit the garden and drink
the water. When the following Qur’anic verse was
revealed: {Never will you attain the good (reward) until
you spend (in the way of Allah) from that which you
love}, Abu Talhah hastened to see the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and said: "O
Messenger of Allah, Allah has reveled the verse {Never
will you attain the good (reward) until you spend (in the
way of Allah) from that which you love}, and my most
beloved possession is Bayrahaa’ - which was the name
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 أكرث األنصار باملدينة-ريض اهلل عنه- اكن أبو طلحة
، واكن هل بستان يف قبلة املسجد فيه ماء طيب،مزارع

، يأتيه ويرشب منه-صىل اهلل عليه وسلم- واكن انليب
ُ ُْ
َّ ْ  (لَ ْن َتنَالُوا ال:-تعاىل- فلما نزل قوهل
رب َح َّىت تن ِفقوا ِم َّما
ِ
َ ُ
 وسابق وسارع وجاء إىل-ريض اهلل عنه- حت ُّبون) بادر
ِ
 إن، يا رسول اهلل: وقال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ ُْ
َّ ْ  (لَ ْن َتنَالُوا ال: أنزل قوهل-تعاىل- اهلل
رب َح َّىت تن ِفقوا ِم َّما
ِ
َ ُ
وهذا اسم ذلك- حت ُّبون) وإن أحب أموايل إيل بريحاء
ِ
 وإين جعلتها بني يديك صدقة هلل ورسوهل؛-البستان
 بخ بخ: متعجبًا-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ذاك مال رابح ،ذاك مال رابح ،أرى أن جتعلها يف of that garden - so I have given it to you as Sadaqah
(charity) in the way of Allah and his Messenger." The
أقاربك .ففعل -ريض اهلل عنه ،-وقسمها يف أقاربه !Prophet said in amazement: "Well-done! Well done
That is a profitable deal! That is a profitable deal! I
وبين عمه.
suggest that you give it to your nearest relatives." So
Abu Talhah, may Allah be pleased with him, divided it
among his relatives and paternal cousins.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األنصار  : .أهل مدينة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اذلين نارصوه حني هاجر إيلهم
• بريحاء  :أي :حديقة ْنل
• مستقبلة املسجد  :أي :أمام املسجد انلبوي.
• طيب  :عذب.
• بِرها  :خريها.

• ذخرها  :نفعها وقت حاجِت إيلها.

• فضعها  :اجعلها ،أي :أفوض أمرها إيلك.

• بخ  :لكمة تقال عند الرضا باليشء ،تفخيما هل وإعجابا به.
• رابح  :أي :راجع واعئد.

فوائد احلديث:
 .1فضل اإلنفاق من أحسن أموال العبد وأحبها إىل نفسه.
ُ
 .2جواز دخول أهل العلم والفضل البساتني ليستظلوا بظلها ،ويأكلوا من ثمرها ،ويسرتحيوا فيها ،وخاصة إذا اكن أصحابها يَسون بذلك.
 .3فضل الصحابة ريض اهلل عنهم ،ورسعة استجابتهم ألمر اهلل تعاىل ،وحرصهم ىلع بلوغ أىلع درجات الكمال.
 .4تفويض أهل الفضل بتوزيع الصدقات يف وجوه اخلري.
 .5التشجيع ىلع فعل اخلري باثلناء ىلع الفاعل ،وشكره ىلع عمله وإظهار الرضا والَسور به.
 .6أوىل انلاس باإلحسان إيلهم ذوو األرحام ،ثم من دونهم إذا اكنوا حمتاجني.
 .7فيه فضيلة أليب طلحة واسمه زيد بن سهل ريض اهلل عنه.
 .8ما يقدمه العبد بني يديه عند مواله ،ويدخره يلوم ال ينفع فيه مال وال بنون هو املال الرابح.
املصادر واملراجع:
-رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم

اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه  -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه.

الرقم املوحد)4290( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I gave the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, pledge to
establish the prayer, pay Zakah, and advise
every Muslim.

 ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- بايعت رسول اهلل
 وانلصح للك مسلم، وإيتاء الزاكة،إقام الصالة

**

665. Hadith:

َ

: احلديث.665

ُ  بَاي ْع: قال-ريض اهلل عنه- عن جرير بن عبد اهلل
Jareer ibn Abdullah, may Allah be pleased with him, ت
َ َّ
َ
reported: "I gave the Messenger of Allah, may Allah’s
،الصالة
 ىلع ِإقام-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
peace and blessings be upon him, pledge to establish
ِّ ُ
ُّ ،وإيتَاء ا َّلز َاكة
.وانلصح ِللك ُمسلم
the prayer, pay Zakah, and advise every Muslim".
ِ
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Jareer, may Allah be pleased with him, said: "I gave the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
pledge to perform prayer, pay Zakah, and give good
advice to every Muslim." The pledge given here means
a covenant. It was called a pledge because both parties
extend their hands and hold them together as they do
in pledges. These three things represent: 1. An
absolute right of Allah. 2. An absolute right of the
human being. 3. A common right. The absolute right of
Allah is “to establish prayer”, which means performing
the prayer in the manner required by offering it in its due
time, fulfilling all of its pillars, obligations, and
conditions, and perfecting it with its recommended acts.
Establishment of prayer for men requires performing it
in the mosque with the congregation. It is also required
that prayer is offered with an attentive heart and heedful
mind that understands what is being said and done.
This is, in fact, very important because it is the locus
and soul of the prayer. The absolute right of humans is
to “pay Zakah”, which means giving Zakah to its proper
recipients who deserve it. The common right is to
"advise every Muslim". This includes the Muslim who is
relative or non-relative, old or young, and male or
female. The way in which a person should give advice
to every Muslim is demonstrated in the Hadith reported
by Anas, may Allah be pleased with him, which reads:
"None of you becomes a true believer until he loves for
his brother what he loves for himself." This is the
essence of advice. In other words, a Muslim should love
for his brothers what he loves for himself to the extent
that what pleases them makes him pleased and what
saddens them makes him sad. One should also treat
others in the way he wishes to be treated. Indeed, there
are many examples falls under this category.
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صىل اهلل-  بايعت انليب:-ريض اهلل عنه- قال جرير
 وانلصح، وإيتاء الزاكة، ىلع إقام الصالة-عليه وسلم
 وسميت، واملبايعة هنا بمعىن املعاهدة،للك مسلم

،مبايعة؛ ألن الك من املتبايعني يمد باعه إىل اآلخر

 وهذه ثالثة،يعين يده من أجل أن يمسك بيد اآلخر

-3 . حق لآلديم حمض-2 . حق حمض هلل-1 :أشياء

 فهو قوهل"إقام، أما احلق املحض هلل.وحق مشرتك

الصالة" أي أن يأِت بها املسلم مستقيمة ىلع الوجه

 ويقوم بأراكنها، فيحافظ عليها يف أوقاتها،املطلوب

. ويتمم ذلك بمستحباتها،وواجباتها ورشوطها
ويدخل يف إقامة الصالة بالنسبة للرجال إقامة

 فإن هذا من إقامة،الصالة يف املساجد مع اجلماعة

 واخلشوع، اخلشوع فيها: ومن إقامة الصالة،الصالة

،هو حضور القلب وتأمله بما يقوهل املصيل وما يفعله
 وأما اثلالث.وهو أمر مهم؛ ألنه لب الصالة وروحها

: "إيتاء الزاكة" يعين: فقوهل-وهو احلق املشرتك-وهو حق اآلديم-  وأما اثلاين.إعطاءها ملستحقها

: أن ينصح للك مسلم: أي،" "انلصح للك مسلم:فقوهل
 وكيفية. ذكر أو أنىث، صغري أو كبري،قريب أو بعيد

ريض- انلصح للك مسلم يه ما ذكره يف حديث أنس

 "ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما:-اهلل عنه
حيب نلفسه" هذه يه انلصيحة أن حتب إلخوانك ما
 ويسوءك ما، حبيث يَسك ما يَسهم،حتب نلفسك

 وهذا، وتعاملهم بما حتب أن يعاملوك به،يسوؤهم
ًّ ُ
ُ
.كبري جدا
واسع
ابلاب

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بَ َاي ْع ُ
ت  :من مبايعة اجلند األمري ،بمعىن اعهدت والزتمت.
ُ ِّ
• ِللك ُمسلم  :ذي إسالم من ذكر أو أنىث.
َّ َ
َّ
ُّ
اتلعب ُد ََّلل -تعاىل -بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتَحة َّ
باتلكبري ،خمتتَمة بالتسليم.
الصالة :
•
ِ
ً
َّ َ
• الزاكة  :اتلعبد هلل -تعاىل -بإخراج جزء واجب رشاع يف مال معني لطائفة أوجهة خمصوصة.
• ُّ
انلصح  :انلصيحة من انلصح :وهو اخللوص ،ويه مأخوذة من قوهلم ،نصح العسل :إذا خلصه من شمعه .وانلصيحة رشاع :إرادة اخلري للمنصوح

وإرشاده إيله.

فوائد احلديث:

ُ َ
 .1أهمية انلصح واتلناصح بني املسلمني حىت أ ِخذ العهد ىلع الزتامه.
 .2بذل انلصح جلميع انلاس.

 .3أهمية الصالة والزاكة ،وهما من أراكن اإلسالم.

 .4بيعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلسالم ال تتم إال بالزتام إيتاء الزاكة ،وأن مانعها ناقض لعهده مبطل بليعته.

 .5انلصح واتلناصح بني املسلمني ميثاق نبوي أخذ العهد ىلع الزتامه ،وبايع ىلع ذلك الصحابة -ريض اهلل عنهم -رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-.

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 .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح
رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3512( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ََُْ
بأي ِشء اكن يبدأ انلِب -صىل اهلل عليه
َ
ِّ
وسلم -إذا دخل بيته؟ قالت :بالس َواك

 .666احلديث:

What did the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to start
with on entering his house? She said: With
the Siwak.
**

666. Hadith:

عن رشيح بن هاىنء ،قال :قلت لعائشة ريض اهلل Shurayh ibn Haani' reported: "I asked `A'ishah, may
Allah be pleased with her: 'What did the Prophet, may
عنها :بأي يشء اكن يبدأ انليب  -صىل اهلل عليه وسلم
Allah's peace and blessings be upon him, use to start
 إذا دخل بيته؟ قالت :بالسواك.with on entering his house?' She said: 'With the Siwak"’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أول ما يبدأ به -صىل `A'ishah, may Allah be pleased with her, stated that the
first thing the Prophet, may Allah's peace and blessings
اهلل عليه وسلم -عند دخوهل ابليت :السواكbe upon him, used to do on entering his house was ،
ومرشوعية السواك اعمة يف مجيع األوقات ،ويتأكد using the Siwak (teeth cleaning twig). The permissibility
of using Siwak is general at all times, and it is
ذلك :يف األوقات الِت ندب الشارع إيلها ومنها :عند
emphasized at the times recommended in Sunnah,
دخول ابليت ،ولعل ذلك إلزالة ما حيصل اعدة بسبب such as when a person enters his house. Perhaps the
reason for this is to remove the usual effects of talking
كرثة الالكم انلاشئة عن االجتماع.
too much as a result of gathering with others.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1تأكد استحباب االستياك عند دخول املزنل.
 .2جواز االستخبار عن أحوال الصاحلني يف شؤنهم اخلاصة ألجل االقتداء بهم.
َ
 .3حرص الراوي عن اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع معرفة أحوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -والعمل بما ع ِلم.
ُ
 .4أن اعئشة -ريض اهلل عنها -أعلم النساء وأحفظهم لسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فإنها اكنت تسأل عن كثري من أحواهل -صىل اهلل عليه
وسلم -اخلاصة به.
َ ْ
 .5أخذ العلم من أهله وممن هو أعرف به.

 .6حسن معارشة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه 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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)3652( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"I stayed overnight in the house of my aunt
Maymunah. When the Prophet, may Allah's صىل اهلل-  فقام انلِب،بت عند خاليت ميمونة
peace and blessings be upon him, stood to
، فقمت عن يساره، يصِل من الليل-عليه وسلم
perform Prayer at night, I joined him and
stood on his left. He, then, took me by the
فأخذ برأيس فأقامِّن عن يمينه
head and made me stand on his right".
**

667. Hadith:

: احلديث.667

َّ ُ َ
ُّ  «ب: قال-ريض اهلل عنهما- اَلل بن َع َّباس
Abdullah ibn `Abbas, may Allah be pleased with him, ت
ٍ
ِ
ِ ِ َ عن عبد
reported, saying: "I stayed overnight in the house of my
َ
ُ ند َخالِت َم
َ  َف َقام،يمونَة
َّ انل
صىل اهلل عليه- يب
ِع
ِ
aunt Maymunah. When the Prophet, may Allah's peace
ََ َ
َّ
ِّ
َ
ُ
َ ُ
ََ َ ُ
and blessings be upon him, stood to perform Prayer at  فأخذ،اره
ِ  فقمت عن يس، ي َصيل ِمن الليل-وسلم
َ أيس فَأ َق
night, I joined him and stood on his left. He, then, took
.»ام ِين عن يَ ِمي ِنه
ِ بِ َر
me by the head and made me stand on his right".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The great Companion, Ibn `Abbas, may Allah be -ريض اهلل عنهما- خيرب الصحايب اجلليل ابن عباس
pleased with him, stated that he slept one night in the
house of his maternal aunt, who is the wife of the صىل اهلل عليه- أنه بات عند خاتله زوج انليب
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, صىل اهلل-  ىلع تهجد انليب-بنفسه- ؛ يلطلع-وسلم
to learn about the Tahajjud (Night Prayer) of the
 يصيل-صىل اهلل عليه وسلم-  فلما قام-عليه وسلم
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
When the Prophet, may Allah's peace and blessings be  وصار، قام ابن عباس معه؛ يلصيل بصالته،من الليل
ً
upon him, got up and stood to pray at night, Ibn `Abbas مأموما؛ وألن
-صىل اهلل عليه وسلم- عن يسار انليب
joined him in prayer and stood on the Prophet's left side
to follow him in prayer. Since the right side is the most  وهو موقف املأموم من اإلمام إذا،ايلمني هو األرشف
ً
honorable of the two sides and the proper position ، برأسه-صىل اهلل عليه وسلم-  أخذ انليب،واحدا
اكن
where the one who prays behind an Imam should
. فأقامه عن يمينه،فأداره من ورائه
stand, in case he is one person, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, took him by
the head, turned him from his behind and made him
stand on his right.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُّ • ب
. نمت يلال: ت
ِ

-.ريض اهلل عنها-  يه بنت احلارث أم املؤمنني: • ميمونة
َّ
. "من" للتبعيض أو للبيان: • ِمن الليل
ُ • َف ُق ْم
. وقفت للصالة: ت
َ َ ََ
. أمسك به: أيس
ِ • فأخذ بِ َر

:فوائد احلديث
. إذا اكن ال يترضر بذلك، جواز املبيت عند املحارم مع الزوج.1
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 .2مرشوعية صالة الليل واستحبابها.
ً
 .3جواز اجلماعة يف صالة اتلطوع أحيانا.

 .4صحة وقوف املأموم عن يسار اإلمام مع خلو يمينه؛ لكون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يبطل صالة ابن عباس.

 .5األفضل للمأموم أن يقف عن يمني اإلمام إذا اكن واحدا.
َّ
 .6أن املأموم الواحد إذا وقف عن يسار اإلمام فاستدار إىل يمينه يأِت من اخللف ،كما ورد يف بعض ألفاظ احلديث يف ابلخاري.
َّ
 .7أن العمل يف الصالة إذا اكن مرشواع لصحتها ،ال يرضها.
 .8صحة مصافة الصيب وحده مع ابلالغ.

 .9اجتهاد ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-وحرصه ىلع حتصيل العلم وحتقيقه.
َّ
 .10ال يشرتط لصحة اإلمامة ،أن ينوي اإلمام قبل ادلخول يف الصالة أنه إمام.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3528( :
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The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, sent Khaalid ibn alWaleed to the people of Yemen to invite
them to Islam, but they did not respond to
him. Then, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, sent `Ali ibn
Abi Taalib.

 خادل بن-صىل اهلل عليه وسلم- بعث انلِب

الويلد إىل أهل ايلمن يدعوهم إىل اإلسالم فلم

 بعث-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إن انلِب،جييبوه
يلع بن أِب طالب

**

668. Hadith:

: احلديث.668

صىل-  بعث انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن الرباء

Al-Baraa, may Allah be pleased with him, reported:
"The Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, sent Khaalid ibn al-Waleed to the people of
Yemen to invite them to Islam, but they did not respond
to him. Then, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, sent `Ali ibn Abi Taalib and
ordered him to send back Khaalid and those with him
except if any of the men with Khaalid wanted to stay
with `Ali, in which case they should be allowed to do so.
I was one of those who stayed with him. When we drew
close to the people, they went out toward us, and ‘Ali,
may Allah be pleased with him, led us in prayer and
lined us in one row. Then, he stepped forward and
stood before us and read out the Messenger’s letter to
them. Thereupon, the entire Hamdaan tribe embraced
Islam. `Ali, may Allah be pleased with him, wrote to the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, informing him of their conversion to Islam.
On reading that, the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, fell in prostration.
Then, he raised his head and said: 'Peace be upon
Hamdaan, peace be upon Hamdaan”’.

 خادل بن الويلد إىل أهل ايلمن-اهلل عليه وسلم
َّ
ُ يَ ْد ُع
ُ ُوه ْم إىل اإلسالم فَلَ ْم ُجييب
صىل-  ثم إن انليب،وه
ِ

 وأمره أن، بعث يلع بن أيب طالب-اهلل عليه وسلم
ََُْ
يقفل خادل ومن اكن معه إال رجل ممن اكن مع خادل
ْ  فَلْيُ َع ِّق-ريض اهلل عنه- ب مع يلع
َ أحب أن ُي َع ِّق
ب
َ ََ ََ
َ ت م َّم ْن َع َّق
ُ ُْ َ
 فل َّما دن ْونا ِم َن،ب َم َع ُه
ِ معه قال الرباء فكن
ٌّ القوم خرجوا إيلنا فصىل بنا
-ريض اهلل عنه- يلع
ًّ
َّ
َّ
 فقرأ عليهم، ثم تقدم بني أيدينا،َو َصفنَا َصفا واحدا
ْ  فَأَ ْسلَ َم-صىل اهلل عليه وسلم- كتاب رسول اهلل
ت
ُ َ ْ َ
ً ان َمج
 إىل رسول-ريض اهلل عنه-  فكتب يلع،يعا
همد
ِ
َّ
 فلما قرأ رسول، بإسالمهم-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ
 ثم، الكتاب خ َّر ساجدا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ َّ
َ
َ َ
ُ
السالم ىلع
،السال ُم َىلع ه ْم َدان
: فقال،رفع رأسه
َ
َ
.ه ْم َدان
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Hadith indicates that the Prophet, may Allah’s  اكن-صىل اهلل عليه وسلم- يبني احلديث أن انليب
ً
ً
peace and blessings be upon him, used to prostrate
himself in gratitude to Allah, the Exalted, whenever he  ومن ذلك،خير ساجدا شكرا هلل لكما جاءه أمر يَسه
received good news. One of these occasions was when  حينما أرسله انليب-ريض اهلل عنه- ما حدث مع يلع
he sent `Ali, may Allah be pleased with him, to the
 إىل ايلمن يلدعوهم بعد أن-صىل اهلل عليه وسلمpeople of Yemen to invite them to Islam after they had
refused to convert to this religion when invited by ريض اهلل- أبوا أن يسلموا ىلع يد خادل بن الويلد
Khaalid ibn al-Waleed. When `Ali invited them, the  فلما داعهم يلع أسلمت همدان لكها فكتب،-عنه
whole of Hamdaan responded and embraced Islam. ً
Thereupon, `Ali sent a letter to the Prophet, may Allah’s  فخر ساجدا؛-صىل اهلل عليه وسلم- بذلك إىل انليب
ً
peace and blessings be upon him, wherein he
-.تعاىل- شكرا هلل
conveyed this good news to him. Upon that, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
prostrated himself in gratitude to Allah, the Exalted.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > سري ادلاعة وواجباتهم
راوي احلديث :رواه ابليهيق.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
ْ َ
ً
ك َّ
ساجدا هلل -تعاىل-.
ب ىلع األرض
• خ َّر  :املراد هنا :ان

فوائد احلديث:

َّ
َّ
أن من أعظم نعم اهلل تعاىل ىلع عباده املسلمني ،هو َّ
عز اإلسالم ،وإعالء لكمة اهلل ،ونرص دينه؛ فإن حياة املسلمني احلقيقة ،وسعادتهم األبدية
.1
َ
ُ
طوائف كبري ٍة ،ودخوهلم يف اإلسالمٌّ ،
عز للمسلمني ،وتكثري لسوادهم.
فإسالم
يه يف عز دينهم ونرصته،

 .2حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هداية اخللق ،وإنقاذهم من ظالم الكفر إىل نور اإليمان ،فهو يبعث ابلعوث إيلهم؛ يلدعوهم إىل دين
ً
َّ
ً
أمورا كثرية:أوال :إنقاذ هذا اجلمع البرشي من انلار ،والتسبب يف دخوهلم اجلنة.اثلاين :هل
اهلل تعاىل ،ويفرح الفرح العظيم بهدايتهم؛ ألن يف هذا
ً
ً
ْ َْ َ ُ َ َ ُ
ٌ َ ْ ُُ
محر َّ
انل َعم" .رواه
األجر الكبري يف هدايتهم،
ودالتلهم ىلع اخلري ،فقد قال -صىل ًاهلل عليه وسلم" :-ألن يه ِدي اهلل بِك رجال واحدا خري لك من ِ
َّ
ً
ً
ابلخاري (2942)].اثلالث :إن يف هذا جناحا دلعوته ،وامتثاال ألمر ربه ،وأداء لرساتله.
َّ
َّ
َّ
َّ
ً
َّ
ساجد"؛ فإن اخلرور ال يكون إال من قيام ،وحيتمل أن البشارة
"وخر
 .3أن سجود الشكر يكون من قيام ،أفضل من كونه من قعو ٍد؛ لقوهل:
فحينئذ ال يكون يف احلديث ديلل ىلع استحباب سجود الشكر من قيام.
جاءته وهو قائم،
ٍ
 .4مرشوعية هذا السجود عند وجود نعم اهلل تعاىل وفضله ،وكمال نعمته وجتددها ،واهلل أعلم.

 .5سجود الشكر ال تشرتط هل الطهارة إذ ال ديلل ىلع ذلك ،وألن سبب السجود قد يأِت فجأة واإلنسان غري متطهر.

املصادر واملراجع:

سنن ابليهيق الكربى ،ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز ،مكة املكرمة  ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط .اثلانية  .1985 – 1405-توضيح األحاكم
من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط .اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن
بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ،1ـه2006 -م.

الرقم املوحد)11246( :
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ً

the Messenger of Allah, may Allah's peace
 خيال-صىل اهلل عليه وسلم- بعث رسول اهلل
and blessings be upon him, sent some
َ
cavalry towards Najd. They captured a man : فجاءت برجل من بِّن حنيفة يقال هل،ق ِبل جند
from the tribe of Banu Haneefah called
 فربطوه بسارية، سيد أهل ايلمامة،ثمامة بن أثال
Thumaamah ibn Uthaal, and tied him to
من سواري املسجد
one of the pillars of the mosque
**

669. Hadith:

Abu Hurayra, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, sent some cavalry towards
Najd. They captured a man from the tribe of Banu
Haneefah called Thumaamah ibn Uthaal, and tied him
to one of the pillars of the mosque. Then the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
went to him and said: "What do you think,
Thumaamah?" He replied, "I have a good thought, O
Muhammad! If you kill, you will kill someone with blood;
if you do a favor, you will do a favor to a grateful person;
and if you want money, then ask and you will be given
whatever you wish." The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, left him until
the next day, and then said to him: "What do you think,
Thumaamah? He said: "As I told you before: if you do
a favor, you will do a favor to a grateful person; if you
kill, you will kill a person with blood; and if you want
money, then ask and you will be given whatever you
wish." The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, left him again until the following
day and then said to him: "What do you think,
Thumaamah?" He said: "I think what I have told you
before: if you do a favor , you will do a favor to a grateful
person; if you kill, you will kill a person with blood; and
if you want money, then ask and you will be given
whatever you wish." Thereupon, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said:
"Release Thumaamah." Thereupon, he went to a place
of water near the mosque, took a bath, and then
entered the mosque and said: "I bear witness that there
is no god but Allah, and I bear witness that Muhammad
is His slave and messenger. O Muhammad, by Allah!
There was no face on the surface of the earth more
hateful to me than yours; but now your face has
become the most beloved of all faces to me. By Allah,
there was no religion more hateful to me than yours; but
now it is the most beloved religion to me. By Allah, there
was no city more hateful to me than yours; but now it is
the most beloved city to me. Your cavalry arrested me
when I was intending to perform ‘Umrah. And now what
do you think?" The Prophet, may Allah's peace and
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 بعث رسول اهلل: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َْ َ
 فجاءت برجل، خيال ِق َبل جن ٍد-صىل اهلل عليه وسلمَُ ُ ْ ُ َ َ ُ َُ ُ َ ُ
َْ
َ
 َسيِّ ُد أه ِل،ال
ٍ  ثمامة بن أث:من بين ح ِنيفة يقال هل
َ َ ْ َ وه ب َس
ُ َََُ َ ََ
 فخرج،اري املسجد
ِ اري ٍة ِمن سو
ِ ِ  فربط،ايلمام ِة
َ
 « َماذا: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- إيله رسول اهلل
ْ َْ ْ
ْ
 ِإن تقتُل، عندي يا حممد خري:ِعن َدك يا ثمامة؟» فقال
َ َ
ُْ ُْ ْ
َ َ َْ
 وإن كنت تريد، َو ِإن تن ِع ْم تن ِع ْم َىلع شا ِكر، ٍتقتُل ذا دم
ََََ َ ْ َ ُْ َ ْ ُ ْ َ َ
صىل- رتك ُه رسول اهلل
 ف،املال فسل تعط ِمنه ما ِشئت
 «ما عندك: فقال، حىت اكن بعد الغد-اهلل عليه وسلم

، إن تنعم تنعم ىلع شاكر، ما قلت لك:يا ثمامة؟» قال
 وإن كنت تريد املال فسل تعط،وإن تقتل تقتل ذا دم
صىل اهلل عليه-  فرتكه رسول اهلل،منه ما شئت

 «ماذا عندك يا: فقال، حىت اكن من الغد-وسلم

 إن تنعم تنعم ىلع، عندي ما قلت لك:ثمامة؟» فقال
 وإن كنت تريد املال، وإن تقتل تقتل ذا دم،شاكر

صىل اهلل-  فقال رسول اهلل،فسل تعط منه ما شئت
َ َْ َ ََ َْ َ
ُ َْ
يب
ر
ق
ل
ْن
ىل
إ
ق
ل
ط
ان
ف
،
»
ثمامة
ا
و
ق
 «أط ِل:-عليه وسلم
ِ
ٍ ِ ٍ
َ م َن
 أشهد: فقال، ثم دخل املسجد، فاغتسل،الم ْس ِج ِد
ِ
 يا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل،أن ال هلإ إال اهلل
َْ َ َ َ
َ َ َ َ ٌ ْ
 َما اكن َىلع األ ْر ِض َوجه أ ْبغض ِإ َّيل ِم ْن، واهلل،حممد
َ ِّ ُ
ْ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
،ب ال ُو ُجوهِ لك َها ِإ َّيل
 فقد أصبح وجهك أح،وج ِهك
َ
َ
َّ أبغ َض
 فأصبح،إيل ِمن ِدينك
 ما اكن ِمن ِدين،واهلل
ِّ
َّ
ِّ أحب
َّ ادلين ُلكه
 ما اكن من بدل، واهلل،إيل
دينُك
َّ
ُ  فأصبح،أبغض إيل من بدلك
أحب ابلالد لكها
بدلك
ُ
َ َ َّ
َ َ
َ َ َ
َّ
فماذا ت َرى؟
 وإن خيلك أخذ ِتين وأنا أ ِريد العمرة،إيل
َّ
 وأمره أن-صىل اهلل عليه وسلم- فبرشه رسول اهلل
َّ
ََْ
َّ
َ :مكة قال هل قائل
، ال: فقال،أصبَ ْوت
قدم
ِ  فلما،يعت ِمر
َ ْ َّ
-صىل اهلل عليه وسلم- أسلمت مع رسول اهلل
ولكين
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َّ  ال يأ ِتيكم ِمن ايلمامة حبة حنطة، وال واهلل،
blessings be upon him, gave him glad tidings and حىت
ordered him to go and perform ‘Umrah. So, when he
َ َْ
-.
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
فيها
ن
يأذ
went to Mecca, someone said to him: "Have you
apostatized?" Thumama replied: "No, by Allah! I have
embraced Islam along with the Messenger of Allah.
Behold, by Allah, no single grain of wheat will come to
you from Yamaamah unless the Messenger of Allah
gives his permission for it."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, sent horsemen to Najd, led by Muhammad ibn
Maslamah, on 10 Muharram, 6 A.H., to fight the tribes
of Banoo Bakr, which included Banoo Haneefah. They
raided them, defeated them, and took Thumaamah as
a captive and brought him to Medina. They fastened
him to one of the pillars of the Prophet's mosque. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
asked him: "What do you think?" In other words, what
do you think I will do to you? He said: "I have a good
thought." This means that: I only think about you in a
good way, or I do not expect anything from you but
good, regardless of what you will do to me.
Thumaamah's statement, "If you kill, you will kill a
person with blood," means that If you kill me, there are
people who will take revenge for my blood because I
am the leader of my tribe. Another interpretation is: If
you kill me, this will be fair, and you have done to me
what I deserve, because I have shed blood; Thus, if you
kill me, you will be killing me in retribution, and this will
not be an act of injustice at all. "If you do a favor, you
will do a favor to a grateful person," means: If you do a
favor to me by forgiving me, indeed forgiveness is an
attribute of the noble people, and your favor will not go
unpaid for, for you will be doing a favor to a noble
person who recognizes and appreciates favors and
never forgets them. "If you want money...," means if
you want me to ransom myself with money, then ask
me whatever wealth you want, and you will be given
what you ask for. After this dialogue, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, left him until
the following day, on which he asked him again, about
what he thought, and he replied, "what I have told you
before..." This means that the Prophet left him fastened
to the pillar until the next day, and then asked
Thumaamah the same question to which he gave the
same answer. Then, he left him until the third day, on
which the Prophet asked the same question and
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 اكن-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:معىن احلديث
ً
قد أرسل فرسانا إىل جند بقيادة حممد بن مسلمة يف
العارش من حمرم سنة ست من اهلجرة؛ يلقاتلوا أحياء
، فأاغروا عليهم،بين بكر اذلين منهم بنو حنيفة
، وأرسوا ثمامة بن أثال وأتوا به إىل املدينة،وهزموهم

 فقال،وربطوه إىل سارية من سواري املسجد انلبوي

 ماذا: "ما عندك" أي:-صىل اهلل عليه وسلم- هل انليب
، عندي خري" أي ال أظن بك: "قال،تظن أين فاعل بك
 قول. مهما فعلت ميع،وال أؤمل منك إال اخلري

 إن تقتلين فهناك من: "إن تقتل تقتل ذا دم" أي:ثمامة

 معناه إن تقتلين: وقيل،يأخذ باثلأر ألين سيد يف قويم
َّ
 ولم تعاملين إال بما أستحق؛ ألين،فذلك عدل منك
ً
 ولم تظلمين، فإن قتلتين قتلتين قصاصا،مطلوب بدم
ً
ُْ
 وإن حتسن:أبدا وأما "وإن تن ِع ْم تنعم ىلع شاكر" أي
َّ
 ولن يضيع، فالعفو من شيم الكرام،إيل بالعفو عين
معروفك عندي؛ ألنك أنعمت ىلع كريم حيفظ
ً
-  ويف قول ثمامة. وال ينىس املعروف أبدا،اجلميل
 "وإن كنت تريد املال" يعين وإن:-ريض اهلل عنه

كنت تريد أن افتدي نفّس باملال "فسل منه ما
 وبعد هذه املحاورة ما اكن من.شئت" ولك ما طلبت

 إال أن "تركه حىت اكن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

" ما قلت لك: ما عندك يا ثمامة؟ قال: قال هل،من الغد
ً
يعين فرتكه مربوطا إىل السارية حىت اكن ايلوم اثلاين
َّ فأاعد عليه سؤاهل
 وأجابه ثمامة بنفس اجلواب،األول
َّ
صىل-  وأاعد عليه انليب، ثم تركه ايلوم اثلالث،األول
 وأجابه ثمامة باجلواب، السؤال-اهلل عليه وسلم
عليه-  أمر انليب، فلما اكن ايلوم اثلالث،نفسه
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ُّ

Thumaamah gave the same answer. Then, the  "أطلقوا ثمامة" أي فكوه من: فقال-الصالة والسالم
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
gave his instructions to release Thumaamah, i.e. to  فما اكن من ثمامة إىل أن "انطلق إىل ْنل.رباطه
untie him and set him free. Thumaamah then went to a قريب من املسجد" أي فذهب إىل ماء قريب من
place of water near the mosque, took a bath, and then
 أشهد أن ال:املسجد "فاغتسل ثم دخل املسجد فقال
entered the mosque and said, "I bear witness that there
َّ
is no god but Allah...," i.e. he embraced Islam and ،إِهل ِإال اهلل" أي وأعلن إسالمه ونطق بالشهادتني
uttered the two testimonies of faith. This is the version  أن ثمامة اغتسل من تلقاء:وهذه رواية الصحيحني
narrated by Al-Bukhari and Muslim, and It relates that
Thumaamah took a bath on his own without being  ثم.-صىل اهلل عليه وسلم- نفسه وليس بأمر انليب
َّ
requested by the Prophet to do so. Thereafter, -  عن شعوره حنو انليب-ريض اهلل عنه- عرب ثمامة
Thumaamah expressed his feelings towards the
 وحنو بدله، وحنو دينه احلنيف،-صىل اهلل عليه وسلم
Prophet, towards his great religion, and towards his
beloved city, Medina. He said that there was no face  ما اكن:-ريض اهلل عنه-  فقال،احلبيب املدينة انلبوية
which he disliked more than that of the Prophet. Yet, هناك وجه أكرهه مثل وجهك فقد أصبح وجهك ملا
after he embraced Islam, the Prophet's face became
َّ
the most beloved face to him, as hatred turned into  حيث حتول ابلغض،أسلمت أحب الوجوه إيل
intense and unmatched love. "By Allah, there was no .والكراهية إىل حمبة شديدة ال تعدهلا أي حمبة أخرى
religion more hateful to me than yours; but now it is the
َّ
most beloved religion to me." Indeed, this is what  فأصبح،"واهلل ما اكن من دين أبغض إيل من دينك
َّ دينك أحب ادلين
happens when the sweetness of faith touches the إيل" وهكذا اعطفة اإليمان حني
heart. "By Allah, there was no city more hateful to me
 "واهلل ما اكن من بدل أبغض.ختالط بشاشته القلوب
than yours; but now it is the most beloved city to me."
َّ
َّ
This is because his love for the Prophet has led him to  فأصبح بدلك أحب ابلالد إيل"؛ ألن،إيل من بدلك
love the Prophet's city. Then, he said that Muslims : ثم قال.حمبِت لك دفعتين إىل مزيد احلب بلالدك
captured him when he was intending to perform
‘Umrah, and asked the Prophet's permission to  فماذا ترى" أي،"وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة
perform`Umrah. The Prophet, may Allah's peace and ،فهل تأذن يل يف العمرة "فبرشه" بغفران ذنوبه لكها
blessings be upon him, gave him glad tidings, i.e. gave
 فلما قدم،وخبريي ادلنيا واآلخرة" وأمره أن يعتمر
him the good news that all his sins were forgiven and
that he would obtain the good of both this world and the  صبوت "أي خرجت من دين إىل:مكة قال هل قائل
next. The Prophet then ordered him to go and perform  ولكين أسلمت مع حممد رسول، ال واهلل:دين" قال
‘Umrah. When he came to Mecca, someone said to
َ
him, "Have you apostatized?" i.e. have deserted your اهلل "أي ولكين تركت ادلين ابلاطل ودخلت يف دين
religion and converted to another one. Thumaamah احلق" وال واهلل ال يأتيكم من ايلمامة حبة حنطة
replied, "No, by Allah, but I have embraced Islam along
with Muhammad the Messenger of Allah." In other  حىت يأذن رسول اهلل يف:حىت يأذن بها رسول اهلل "أي
words, in fact I have deserted a false religion and  واكنت ريف، فانرصف إىل ايلمامة،إرساهلا إيلكم
converted to the true one. "Behold, by Allah, no single
 وكتبوا، فمنع احلنطة عنهم حىت جهدت قريش،مكة
grain of wheat shall come to you from Yamaamah
unless the Messenger of Allah gives his permission for  يسألونه-صىل اهلل عليه وسلم- إىل رسول اهلل
it," i.e. until the Prophet, may Allah's peace and صىل اهلل-  ففعل،بأرحامهم أن يكتب إىل ثمامة
blessings be upon him, gives me the permission to
-.عليه وسلم
send it to you. Then, he left to Yamaamah, the
countryside of Mecca, and stopped sending them
wheat until the people of Quraysh got exhausted. They
wrote to the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, asking him by kinship ties to intercede
with Thumaamah on their behalf, which he did.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• خيال  :املراد باخليل :راكبوها من الفرسان.

• سارية  :السارية مفرد ،واجلمع :سواري ،ويه األسطوانة.

فوائد احلديث:

 .1جواز ربط األسري يف املسجد ،وإن اكن ً
اكفرا.

 .2جواز دخول املرشكني والكتابيني املسجد للحاجة؛ كأعمال تتعلق باملسجد هم أقدر من غريهم عليها ،وحنو ذلك ،فقد اكن الكفار يدخلون
عليه مسجده ،ويطيلون اجللوس.
ََ َ ْ َُ َْ ْ َ ْ
َ
َ
َ
 .3قال الشيخ صديق حسن يف تفسري قوهل تعاىل{ :فال يقربوا المس ِجد احلرام [ }...اتلوبة :]28 :عدم قربانهم احلرم متفرع عن جناستهم ،وإنما نهوا
عن االقرتاب للمبالغة يف املنع من دخول احلرم ،ونيه املرشكني أن يقربوا احلرم ،راجع إىل نيه املسلمني عن تمكينهم من ذلك ،واملراد باملسجد
احلرام :مجيع احلرم.
 .4جيوز لإلمام أن يمن ىلع األسري بغري فداء؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
من ىلع ثمامة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد
الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .فتح ذي اجلالل واإلكرابم رشح بلوغ املرام ،تأيلف حممد بن صالح العثيمني ،املكتبة
اإلسالمية للنرش واتلوزيع ،مرص ،ط1427 ،1ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط،
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط  1410ه.

الرقم املوحد)10888( :
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َُ
ُ َُ
ُ ُ
دياركم
،آثاركم
 تكتب،ِياركم
 د،بِّن سلمة
ُ
ُ ُ
آثاركم
تكتب

O Banu Salimah, stay in your
neighborhood, your footsteps are recorded
for you; stay in your neighborhood, your
footsteps are recorded for you.
**

670. Hadith:

: احلديث.670

 أراد بنو سلمة أن: قال-ريض اهلل عنه- عن جابر

Jaabir ibn ‘Abdullah, may Allah be pleased with him,
reported: "The tribe of Banu Salimah wanted to move
nearer to the mosque. On learning this, the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said to them: 'I was told that you intend to move nearer
to the mosque.' They said: 'That is true, O Messenger
of Allah, we want to.' He said: 'O Banu Salimah, stay in
your neighborhood, your footsteps (to the mosque) are
recorded for you; stay in your neighborhood, your
footsteps (to the mosque) are recorded for you.'"
Another narration reads: "Every footstep (towards the
mosque) merits one higher rank".

ينتقلوا للسكن قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهلل

 «إنه قد بلغين: فقال هلم-صىل اهلل عليه وسلمُ
ُ
:أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد؟» فقالوا
، «بَ ِين َس ِل َمة: فقال، يا رسول اهلل قد أردنا ذلك،نعم
ُ
ُ َُ
ُ آثار
َ د
ُ  تُكتب،يار ُكم
.»دياركم تكتب آثاركم
،كم
ِ
ِّ
َ
.» «إن بكل خ ْط َوة درجة:ويف رواية
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Hadith Explanation: The tribe of Banu Salimah wanted
to move from their neighborhood, which was far from
the mosque, to a place closer to the mosque. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
disliked that a part of Madinah be depopulated (as
stated in Al-Bukhari's version of the Hadith). He rather
wished that Madinah be expanded so that the
hypocrites and polytheists see the increasing number
of Muslims. He then asked them: "I heard that you all
wish to move closer to the mosque?" They replied in
the affirmative, so he said to them twice: "Stay in your
neighborhood; your footsteps (to the mosque) are
recorded for you." He also clarified that for every step
they take to the mosque, they will receive a reward or
one higher rank. In a relevant report, Abu Hurayrah,
may Allah be pleased with him, said: "The ones with the
most reward among you are the ones who live farthest
away (from the mosque)." He was asked: "Why is that,
O Abu Hurayrah?" He answered: "Because of the many
steps (taken to the mosque)." [Narrated by Maalik in AlMuwatta’, no. 33] The farther the house is from the
mosque, the more chances of reward one can receive
and the more of one’s sins will be erased. Such reward
can be realized if one makes ablution at home,
perfecting his ablution, and then walks to the mosque,
not rides, whether it is a short or a long distance. For
every step he takes, two things are written for him: he
is raised one rank, and one sin is erased from his record
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 أن بين سلمة أرادوا أن ينتقلوا:معىن هذا احلديث

 إىل أماكن تقرب-ابلعيدة من املسجد- من ديارهم

 أن-صىل اهلل عليه وسلم- فكره انليب
ِ ،من املسجد
َّ ُت
عليه-  ورغبته، كما يف رواية ابلخاري،عرى املدينة
َّ ُ أن ت-الصالة والسالم
عمر يلعظم منظر املسلمني يف
، ثم سأهلم.أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها

 (إنه قد بلغين أنكم تريدون أن تنقلوا قرب:قال
 فقال، نعم يا رسول اهلل قد أردنا ذلك:املسجد) قالوا

 (دياركم تكتب:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 وبني هلم أن هلم بكل خطوة، قاهلا مرتني،)آثاركم
-ريض اهلل عنه-  وعن أيب هريرة.حسنة أو درجة
ً أجرا أبعدكم
ً  "إن أعظمكم:موقوفا عليه
،دارا

 "من أجل كرثة اخلطا" رواه: ل ِ َم يا أبا هريرة ؟ قال:قيل
 فلكما َب ُعد املزنل عن.)33( مالك يف "املوطأ" برقم

 اكن يف ذلك زيادة فضل يف ادلرجات واحلط،املسجد
 إذا توضأ يف: وإنما يتحقق هذا الفضل.من السيئات

 سواء اكن ذلك، ومىش ولم يركب،بيته وأسبغ الوضوء

، أم كثرية، يعين سواء اكنت اخلطوات قليلة،قليال
، يرفع بها درجة:فإنه يكتب هل بكل خطوة شيئان
 فعن رجل من أصحاب انليب.وحيط عنه بها خطيئة
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of deeds. One of the noble Companions reported that  "إذا توضأ أحدكم: مرفواع-صىل اهلل عليه وسلمthe Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "If one of you makes ablution in the best  لم يرفع قدمه،فأحسن الوضوء ثم خرج إىل الصالة
manner and goes out for the prayer, then every time he  ولم يضع، هل حسنة-عز وجل- ايلمىن إال كتب اهلل
lifts his right foot, Allah records one good deed for him,
، عنه سيئة-عز وجل- قدمه اليَسى إال حط اهلل
and every time he puts down his left foot, Allah erases
one sin from his record of bad deeds. So live near or ،)563( فليقرب أحدكم أو يلبعد) رواه أبو داود
live far." [Narrated by Abu Daawud (563); Al-Albaani )97/3( وصححه الشيخ األبلاين يف صحيح أيب داود
graded it as Sahih/Authentic in Saheeh Abu Daawud 3:
97, no. 572] In another Hadith, Ibn ‘Abbaas, may Allah صىل اهلل-  أن انليب، وعن ابن عباس.)572( برقم
be pleased with him, reported that the Prophet, may  الليلة يف-عز وجل-  "أتاين ريب: قال-عليه وسلم
Allah's peace and blessings be upon him, said: "My
، يا حممد: فقال-أحسبه يعين يف انلوم- أحسن صورة
Lord came to me tonight in the best image - I think he
meant in his sleep - and He said to me: 'O Muhammad, ، نعم: قلت:هل تدري فيم خيتصم املأل األىلع؟ قال
do you know what the Higher Assembly (in the  وما: قال،خيتصمون يف الكفارات وادلرجات
heavens) argue about?' I said: 'Yes, they argue about
expiation for sins and the raising of ranks.' He (Allah  املكث يف املساجد بعد:الكفارات وادلرجات؟ قال
Almighty) asked: 'And what are the expiation of sins  وإبالغ، وامليش ىلع األقدام إىل اجلمااعت،الصلوات
and the raising of ranks?' I said: 'Staying in the mosque
after the prayers, walking on foot to the congregational  وصححه،)3484( ) رواه أمحد برقم.الوضوء يف املاكره
prayers, and making ablution when it is difficult...'" "الشيخ األبلاين يف "صحيح اجلامع الصغري وزيادته
َ
[Narrated by Ahmad in his Musnad, no. 3484; Al فدل ذلك ىلع أن نيل ادلرجات إنما يتحقق.)72/1(
Albaani graded it as Saheeh/Authentic in Saheeh alJaami‘ as-Sagheer 1/72] This Hadith indicates that ـ احتساب2 .ـ اذلهاب إىل املسجد ىلع طهارة1 :بأمور
receiving higher ranks is realized by the following: 1.  (إنما األعمال بانليات وإنما للك:األجر؛ حلديث
Going to the mosque in the state of ablution. 2.
Intending to go to the mosque to receive reward; in ـ أن خيرج من بيته ال3 .امرئ ما نوى) متفق عليه
accordance with the Hadith which states: "Actions are ـ امليش ىلع األقدام4 .خيرج إال لقصد املسجد
rewarded by intentions, and every person will be
. إال من عذر،وعدم الركوب
rewarded for what he intended." [Narrated by AlBukhaari and Muslim] 3. Leaving one's home with the
sole intention of going to the mosque. 4. Walking on
foot, not riding, except for someone who has a valid
excuse.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
. ابلخاري: ورواه بمعناه من حديث أنس، رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. الزموا دياركم وابقوا فيها: أي: • دياركم

. خطاكم إىل املسجد لشهود اجلمعة واجلماعة: • آثاركم

. املرة من اخلطوات: وبفتحها. ما بني القدمني: بضم اخلاء: • اخلطوة
. مزنلة: • درجة

:فوائد احلديث
. أن األجر ىلع قدر ما يبذهل امللكف من جهد حيتاج إيله العمل دون أن يتلكف زيادة هذا اجلهد أو ختفيفه.1
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 .2احلث ىلع صالة اجلماعة يف املسجد ولو اكن يسكن بعيدا عنه.

 .3فضيلة اذلهاب إىل املسجد والرجوع منه ماشيا.

 .4يف احلديث  :إشعار ؛ بأن هذا اجلزاء للمايش ال للراكب إال أن يكون معذورا.

 .5اتلثبت يف انلقل ،فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم لم خيربهم باألمر إال بعد أن تأكد منهم.

 .6حسن طريقة انليب صىل اهلل عليه وسلم يف طرح سؤاهل بلين سلمة.
َّ
 .7بيان أن اجلَنة درجات ومنازل.

 .8رغبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املحافظة ىلع حدود املدينة أن تعرى من أهلها.
َّ
 .9تقديم املصلحة العامة ىلع املصلحة اخلاصة  ،فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم رغبَهم بابلعد عن املسجد ؛ ألجل أال تضيق املدينة بأهلها
وألجل أن يَعظم منظرها يف أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الكتاب غري نازل يف الشاملة ومحلته من املكتبة الوقفية ،ولم أجد بيانات غري ما ذكرنا .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد
اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم 1426ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش:
دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن اسماعيل ابلخاري ،دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب  -بريوت .رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك ،املؤلف :حممد بن عبد ابلايق بن يوسف الزرقاين ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش:
مكتبة اثلقافة ادلينية  -القاهرة ،الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م .موطأ اإلمام مالك ،املؤلف :مالك بن أنس بن مالك األصبيح ،صححه ورقمه وخرج
أحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م .سنن أيب داود ،املؤلف :أبو
داود سليمان بن األشعث األزدي ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .صحيح أيب داود  -األم ،املؤلف:
حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو
عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.

الرقم املوحد)3713( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
While the people were performing the Fajr
prayer in Qubaa Mosque, someone came
saying: Tonight, (a portion of the) Qur'an
was revealed to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and he
was ordered to face the Qiblah (direction of
the Ka`bah), so face it.

بينما انلاس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم

 قد-صىل اهلل عليه وسلم-  إن انلِب: فقال،آت
 وقد أمر أن يستقبل،أنزل عليه الليلة قرآن
 فاستقبلوها،القبلة

**

671. Hadith:

: احلديث.671

َ
 «بَين َما: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َّ
ُ َ َ ْ
ُّ َ َ
َُ
َّ
 إِن: فقال،آت
ٍ بح إِذ جاءهم
ِ انلاس بِقباء يف صالة الص
ُ
َّ َّ
َّ
نزل عليه الليلة
- انليب
ِ  قد أ-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ُ
َ
ُ
َ ْ ْ َ ْ
َ َ  وقد أم َر أن ي،قرآن
 واكنت،استَق ِبلوها
 ف،قبل ال ِقبلة
ست
ِ
ِ
َّ
َ ََّ
َ
ْ
ُ ُو ُج
َ
َ
ُ
.» فاستداروا ِإىل الكعبة،وه ُهم إىل الشام

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported: "While the people were performing the
Fajr prayer in Qubaa Mosque, someone came saying:
‘Tonight, (a portion of the) Qur'an was revealed to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and he was ordered to face the Qiblah (direction of the
Ka`bah), so face it.' Their faces were turned toward
Ash-Shaam (Greater Syria), so they turned towards the
Ka`bah”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

One of the Companions went out to Qubaa Mosque in ،خرج أحد الصحابة إىل مسجد قباء بظاهر املدينة
the outskirts of Madinah, and he found that the people
there had not received the news of the abrogation of  وال زالوا يصلون،فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة
the prayer direction, and were still praying toward the ، فأخربهم برصف القبلة إىل الكعبة،إىل القبلة األوىل
ُ
َّ
first Qiblah. So, he informed them that the prayer
 قد أنزل عليه قرآن-صىل اهلل عليه وسلم- وأن انليب
direction was changed toward the Ka`bah, and that َ ْ
َ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ
Qur'anic verses relating to that matter had been { قد نرى تقلب وج ِهك:يشري إىل قوهل تعاىل- يف ذلك
َ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ ً َ ْ َ َّ َ ِّ َ ُ َ َ َ َّ
revealed to the Prophet, may Allah's peace and ك َش ْط َر
ِيف السما ِء فلنويلنك قِبلة ترضاها فول وجه
blessings be upon him, alluding to the verse where ْ ُ َ ُ ُ ُّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ
ْ َْ
َ َْ
ِ المس
Allah, the Exalted, says: {We have certainly seen the ج ِد احلرامِ ُوحيث ما كنتم فولوا َ وج ْوهكم
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َّ َ ُ َ ْ َ
turning of your face, [O Muhammad], toward the ون أنَّ ُه احل َ ُّق ِم ْن
كتاب يلعلم
ِ شطره و ِإن
ِ اذلين أوتوا ال
ُ
َ
heaven, and We will surely turn you to a Qiblah with
َ ُ َّ َ َ ْ ِّ َ
َ
ْ
َ
] وأنه144 : [ابلقرة،}اَلل بِغا ِف ٍل ع َّما يع َملون
رب ِهم وما
which you will be pleased. So turn your face toward alMasjid al-Haram. And wherever you [believers] are,  فمن فقههم، استقبل الكعبة-صىل اهلل عليه وسلمturn your faces toward it [in prayer]. Indeed, those who ورسعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت
have been given the Scripture well know that it is the
truth from their Lord. And Allah is not unaware of what  الكعبة، إىل قبلتهم اثلانية-قبلتهم األوىل- املقدس
they do.} [Surat-ul-Baqarah: 144] He also informed
.املرشفة
them that the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, was then facing the direction of the
Ka`bah. Thanks to their quick and sound
understanding, they turned from the direction of Bayt
al-Maqdis in Jerusalem – their first Qiblah – to their
second Qiblah, which was the honorable Ka`bah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
**
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راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• آت  :وهو رجل من بين سلمة.
ُْ َ َ
• أن ِزل َعليْ ِه  :أنزل اهلل عليه ،واكن ذلك بعد صالة الظهر مبارشة ،يف انلصف من شهر رجب ،يف السنة اثلانية من اهلجرة.
َّ ْ َ َ
َّ َّ
َّ
ُ
فظن أنها نزلت يلال ،كما حيتمل أنه أراد بها ايلوم اذلي قبلها فأطلق الليلة
خرب لم يعلم بزنول اآلية إال يف الليل
• الليلة  :حيتمل أن هذا الم ِ
عليه.
َّ َ َ َ ُ َ ِّ َ َّ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ
ْ
َ
كمْ
• قرآن  :هو قوهل ُ تعاىل :قد نرى تقلب و َج ِهك ِيف السما ِء فلنويلنك قِبلة ترضاها فول وجهك شطر المس ِج ِد احلرامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوه
َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُّ ْ َ ِّ ْ َ َ َّ ُ َ
َ َْ ُ َ
اَلل بِغافِ ٍل ع َّما يع َملون[ ،ابلقرة.]144 :
كتاب يلعلمون أنه احلق ِمن رب ِهم وما
شطره و ِإن ِ
اذلين أوتوا ال ِ
ُ
• أ ِم َر  :أمره اهلل.
ََ
َ ْ َْ َ َ
قبل ال ِقبلة  :يتجه إيلها حني صالته.
• أن يست ِ
َ َْ ُ َ
قبلوها  :أمر ألهل قباء باستقبال الكعبة ،ويف لفظ آخر للحديث بفتح ابلاء :أن أهل قباء استقبلوا القبلة حني أخربهم اآلِت بذلك.
• فاست ِ
ََ َ ْ ُ ُ ُ
ُ
ْ
• واكنت وجوههم  :وهذه اجلملة إىل آخر احلديث من قول ابن عمر.
َ َّ
• إىل الشامِ  :أي بيت املقدس.
• فَ ْ
استَ َد ُ
اروا  :احنرفوا.

فوائد احلديث:

 .1القبلةَّ :
أول اهلجرة اكنت إىل بيت املقدس ،ثم رصفت إىل الكعبة.

 .2أن قبلة املسلمني ،استقرت ىلع الكعبة املرشفة ،فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند ابلعد عنها.

 .3أن ما يؤمر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلزم أمته إال بديلل.

 .4أفضل ابلقاع :هو بيت اهلل؛ ألن القبلة أقرت عليه ،وال يقر هذا انليب العظيم وهذه األمة املختارة إال ىلع أفضل األشياء.

 .5جواز النسخ يف الرشيعة ،خالفا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ.
َّ
 .6أن من استقبل جهة يف الصالة ثم تبني هل اخلطأ أثناء الصالة استدار ولم يقطعها ،وما مىض من صالته صحيح.
َّ
 .7أن احلكم ال يلزم امللكف إال بعد بلوغه ،فإن القبلة ُح ِّولت وبعد اتلحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء اخلرب صلوا إىل بيت املقدس ،ولم يعيدوا
صالتهم.
 .8جواز تنبيه من ليس يف الصالة ملن هو فيها ،وإن استماع املصيل لالكمه ال يرض صالته.
َّ
 .9خرب الواحد اثلقة -إذا حفت به قرائن القبول -يصدق ويعمل به ويفيد العلم.

 .10قبول اخلرب عن طريق اهلاتف والالسلِك وحنوهما يف دخول شهر رمضان أو خروجه ،وغري ذلك من األخبار املتعلقة باألحاكم الرشعية؛ ألنه
وإن اكن نقل اخلرب من فرد إىل فرد ،إال أنه قد حف به من قرائن الصدق ،مما جيعل انلفس تطمنئ وال ترتاب يف صدق اخلرب ،واتلجربة املتكررة
أيدت ذلك.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تنبيه األفهام،
للعثيمني -طبعة مكتبة الصحابة االمارات -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل 1426ه .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)3009( :
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While a man was standing at Arafaat, he
fell from his mount and it snapped his
neck. So, the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
said: Wash him with water and Sidr
(ground lotus leaves), and shroud him in
his two garments, and do not perfume him
or cover his head, for he will be resurrected
on the Day of Judgment reciting Talbiyah
(Here I am, O Allah, at Your service).

ََ َ
، إذ وقع عن راحلته،بينما رجل واقف بِع َرفة
ُْ َ َْ َ
ُْ َ َ َ
-  فقال رسول اهلل-أوقصته
 ف:أو قال- ف َوقصته
ُ ْ
،سلوهُ بماء وسدر
ِ  اغ:-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ِّ َ
ُِّ َ ُ
ُ ِّ ُ
 وال َتمروا رأسه؛،ُ وال حتَنطوه،وكفنوهُ يف ثوبيه
ً ِّ ُ
ُ َُْ
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

: احلديث.672

**

672. Hadith:

: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
ََ
، إذ وقع عن راحلته،«بينما رجل واقف بِ َع َرفة
ْ َْ َ
ْ َ َ
صىل-  فقال رسول اهلل-أوق َصت ُه
 ف:أو قال- ف َوق َصت ُه
َ
ْ
ُ ُوك ِّفن
ُ ُاغسل
وه يف
،وه بماء وسدر
ِ :-اهلل عليه وسلم
َُ
ُ ُ
ُ  وال ُحتَنِّ ُط،ثوبيه
 وال خت ِّم ُروا رأسه؛ فإنه يبْ َعث يوم،وه
ً
.»القيامة ُملبِّيا

`Abdullaah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with
both of them, reported: “While a man was standing at
Arafaat, he fell from his mount and it snapped his neck.
So, the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘Wash him with water and
Sidr (ground lotus leaves), and shroud him in his two
garments, and do not perfume him or cover his head,
for he will be resurrected on the Day of Judgment
reciting Talbiyah (Here I am, O Allah, at Your service)”’.

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:
**

While one of the Companions was riding his mount at
Arafaat in the Farewell Pilgrimage, he fell from it, broke
his neck and died. The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, ordered them to wash him
with water and Sidr (ground lotus leaves), as the dead
are normally washed, and to shroud him in his upper
and lower garments which he had worn for Hajj. Since
the man was in the state of Ihraam (ritual state of
consecration) and the traces of worship were still visible
on him, the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, forbade them from perfuming him or
covering his head. He justified that saying that he would
be resurrected in the same state he died upon, which
was the state of reciting Talbiyah; the slogan of Hajj.

ً

:املعىن اإلمجايل

بينما اكن رجل من الصحابة واقفا يف عرفة ىلع
ً
،حمرما إذ وقع منها
راحلته يف حجة الوداع

صىل اهلل- فانكَست عنقه فمات؛ فأمرهم انليب
، بماء، أن يغسلوه كغريه من سائر املوىت-عليه وسلم
. الذلين أحرم بهما، ويكفنوه يف إزاره وردائه،وسدر

 فقد،وبما أنه حمرم باحلج وآثار العبادة باقية عليه
 أن يُطيبوه وأن-صىل اهلل عليه وسلم- نهاهم انليب

 وذكر هلم احلكمة يف ذلك؛ ويه أنه يبعثه،يغطوا رأسه
 وهو اتللبية الِت يه شعار،اهلل ىلع ما مات عليه

.احلج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ماكث ىلع بعريه: • واقف

. اسم ملشعر معروف يزنل فيه احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة: • بعرفة
. سقط فجأة: • إذ وقع
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• وقصته  :رصعته فكَست عنقه.
• راحلته  :بعريه.

• سدر  :شجر انلبق ،وقد يكون ذا شوك ،وهل ورقة عريضة مدورة.
َ ِّ ُ ُ ُّ
وه  :لفوه بالكفن ،وهو ما يغطى به امليت قبل ادلفن.
• كفن

• ثوبيه  :ثويب إحرامه :الرداء واإلزار.
ً
• وال ُحتَنِّ ُط ُ
وه  :ال جتعلوا يف يشء من غسله أو كفنه حنوطا ،وهو أخالط من الطيب جتمع للميت.
َُ
• خت ِّم ُروا  :تغطوا.
ً
• يبعث ُملبِّيا  :أي خيرج من قربه وهو يقول :بليك امهلل بليك ،وذلك شعار اإلحرام.

فوائد احلديث:
 .1وجوب تغسيل امليت ،وأنه فرض كفاية.
ً
 .2جواز اغتسال املحرم ،كما ثبت ذلك يف حديث أيب أيوب أيضا.
ً
 .3االعتناء بنظافة امليت وتنقيته ،إذ أمرهم أن جيعلوا مع املاء سدرا.
 .4أن تغري املاء بالطاهرات ،ال خيرج املاء عن كونه مطهرا لغريه.
ِّ
 .5وجوب تكفني امليت ،وأن الكفن مقدم ىلع حق الغريم ،والوِص ،والوارث.
 .6مرشوعية تكفني املحرم بثويب إحرامه.
 .7جواز االقتصار يف الكفن ىلع اإلزار والرداء ،وبهذا يعلم أنه يكيف للميت لفافة واحدة.
 .8حتريم الطيب ىلع املحرمًّ :
حيا أو ميتًا ،ذكرا أو أنىث.
 .9مرشوعية حتنيط امليت غري املحرم.
ِّ ْ
َّ
 .10أن املحرم غري ممنوع من مبارشة األشياء الِت ليس فيها طيب :اكلسد ِر ،واألشنان ،والصابون غري املطيب ،وحنوها.
 .11حتريم تغطية رأس امليت املحرم ،والوجه لألنىث.
ً
 .12فضل من مات حمرما ،وأن عمله ال ينقطع إىل يوم القيامة ،حني يبعث عليه.
 .13أن من رشع يف عمل صالح -من طلب علم أو جهاد ،أو غريهما ومن نيته أن يكمله ،فمات قبل ذلك -بلغت نيته الطيبة ،وجرى عليه
ثمرته إىل يوم القيامة.

 .14املحرم إذا مات ال يكمل عنه بقية نسكه ولو اكن فرضا.

 .15حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم بعلته؛ لزيداد االطمئنان إيله ،ويعرف به سمو الرشيعة ،وموافقتها للحكمة.

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 .تاج العروس من
َّ
جواهر القاموسَّ ،
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض

الرقم املوحد)3180( :
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ً
بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتا

While a man was walking through a barren
land

يف سحابة

**

673. Hadith:

: احلديث.673

ِّ
: قال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
عن أيب هريرة عن
ٌ
ً
 فسمع صوتا يف،األرض
"بينما رجل يميش بفال ٍة من
ِ
َ
َّ
ُ
،السحاب
 فتنَّح ذلك.فالن
اسق حديقة
ٍ
ِ :سحاب ٍة
ٌَ ْ َ
ِّ
َ
َ فأفرغ
اج قد
ِ  فإذا رشجة من تلك الرش،ماءه يف حر ٍة
ٌ
ْ
ٌ رجل
َ  فتتَّبع،املاء لكَّه
َ استوعبت ذلك
قائم يف
 فإذا،املاء
َ
َ حديقته ُحي ِّو ُل
هلل؛ ما
ِ  يا عبد ا: فقال هل،املاء بمسحاته
ٌ
َ
ُ
،سمع يف السحابة
 فالن لالسم اذلي: قال،اسمك؟
َ
 أين: فقال،هلل؛ لم تسألين عن اسيم؟
ِ  يا عبد ا:فقال هل
ً
 اسق: يقول،السحاب اذلي هذا ماؤه
سمعت صوتا يف
ِ
َ
ُ
 أما إذ: قال،تصنع فيها؟
 فما،فالن الس ِمك
حديقة
ٍ
ُ ُ َّ
َ ُق
ُ أنظر إىل ما
ُ لت هذا فإين
، فأتصدق بثل ِثه،خير ُج منها
ُُ
ُ
ُ
ُّ ُ
".وأرد فيها ثلثه
،وآكل أنا وعيايل ثلثا

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "While a man was walking through a
barren land, he heard a voice coming out of a cloud,
saying: 'Irrigate the garden of so-and- so.' Thereupon,
the cloud drifted in a certain direction and discharged
its water over a rocky plain. The streamlets flowed into
a channel. This man followed the channel until it
reached a garden and he saw the owner of the garden
standing in its center, working with his spade to change
the course of the water. He asked him: ‘O slave of Allah!
What is your name?’ He told his name, which was the
same that he heard from the cloud. The owner of the
garden then asked him: ‘O slave of Allah! Why did you
ask my name?’ He replied: ‘I heard a voice from a cloud
which poured down this water, saying: "Irrigate the
garden of so-and-so." I would like to know what you do
with it.’ He said: ‘Now that you asked me, I will tell you.
I estimate the produce of the garden and distribute onethird of it in charity, spend one-third on myself and my
family, and invest one-third back into the garden.’”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

While a man was walking through a barren land, he
heard a voice coming out of a cloud, saying: “Irrigate
the garden of so-and-so.” Thereupon, the cloud drifted
in a certain direction and discharged its water over a
rocky plain. The streamlets flowed into a channel. This
man followed the channel until it reached a garden and
he saw the owner of the garden standing in its center,
working with his spade to change the course of the
water. He asked him: “O slave of Allah! What is your
name?” He told his name, which was the same as he
heard from the cloud. The owner of the garden then
asked him: “O slave of Allah! Why did you ask my
name?” He replied: “I heard a voice from a cloud which
poured down this water, saying: 'Irrigate the garden of
so-and-so.' I would like to know the good you do with
your garden that made you deserve such an honor.” He
said: “Now that you asked me, I will tell you. I estimate
the produce of the garden and distribute one-third of it
in charity, spend one-third on myself and my family, and
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ً
 فسمع صوتا يف،بينا رجل بصحراء واسعة من األرض

 فابتعد ذلك، اسق بستان فالن:سحابة يقول
 فأفرغ ماءه يف أرض ذات،السحاب عن مقصده
 فإذا مسيل من تلك املسايل قد،حجارة سود
 فوجد رجال، فتتبع الرجل املاء،استوعب املاء لكه
قائما يف حديقته حيول املاء من ماكن إىل ماكن من

 يا عبد اهلل ما اسمك؟: فقال هل،حديقته بمسحاته

: فقال هل-  لالسم اذلي سمع يف السحابة-  فالن:قال
 إين سمعت:يا عبد اهلل لم تسألين عن اسيم؟ فقال
 اسق حديقة:صوتا يف السحاب اذلي هذا ماؤه يقول

 فما تصنع يف حديقتك من اخلري حىت، السمك،فالن

 أما إذ قلت هذا فإين: قال،-تستحق هذه الكرامة
،أنظر إىل ما خيرج منها من زرع احلديقة وثمرها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فأتصدق بثلثه ،وآكل أنا وعيايل ثلثًا ،وأرصف يف invest one-third back into the garden, for cultivation and
”development.

احلديقة للزراعة والعمارة ثلثه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فالة  :األرض الِت ال ماء فيها.

• حديقة  :القطعة من انلخيل ،ويطلق ىلع األرض ذات الشجر ،ويه :البستان.
• حرة  :أرض ملبَّسة حجارة سوداء.
• رشجة َ :مسيل املاء من احل َ َّرة إىل َّ
السهل.
ِ
• بمسحاته  :املسحاة املجرفة من احلديد.

فوائد احلديث:
 .1فضل الصدقة واإلحسان إىل املساكني وأبناء السبيل.
 .2الصدقة تنتج بالربكة واملعونة من اهلل -تعاىل-.
 .3فضل أكل اإلنسان من كسبه واإلنفاق ىلع العيال.
 .4من املالئكة من هو مولك باألرزاق أو السحاب.
 .5إثبات كرامات األويلاء.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .جامع األصول يف أحاديث الرسول ،لإلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري ،حققه عبدالقادر
األرناؤوط ،نرش مكتبة احللواين وغريها1392 ،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 .رشح صحيح مسلم،
لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد
عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كرامات أويلاء اهلل عزوجل ،-لإلمام أيب القاسم الالاكِئ ،حتقيق د .أمحد محدان ،دار
طيبة-الرياض ،الطبعة األوىل1412 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن اآلثري،
حتقيق حممود الطنايح ،املكتبة اإلسالمية.

الرقم املوحد)5776( :
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َ
َ
الق ْدر يف الوتْر من الْ َع ْْش َ
األواخ ِِر
حتَ َّر ْوا يللة
ِ
ِ ِ

 .674احلديث:

Seek the Night of Decree in the odd nights
of the last ten nights of Ramadan.
**

674. Hadith:

َ
عن اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل
َ
َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :حتَ َّر ْوا يللة القدر يفالوتْر من الْ َع ْرش َ
اخ ِر».
األو ِ
ِ
ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

`A'ishah, Mother of the Believers, may Allah be pleased
with her, reported that the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Seek
the Night of Decree in the odd nights of the last ten
nights of Ramadan".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

خترب أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أرشد لطلب إصابة يللة القدر

واالشتغال فيها بالعمل الصالح وقيام الليل ،فتحري
يللة القدر يكون بذلك ،وذلك يف أوتار العرش

األواخر من رمضان.

Brief Explanation:
**

`A'ishah, Mother of the Believers, may Allah be pleased
with her, informed us that the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, advised Muslims to
seek the Night of Decree by doing good deeds and
observing the night prayer. This is the best way to seek
it. One should seek it in the odd nights of the last ten
nights of Ramadan.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ
َ ْ
• حتَ َّر ْوا يللة القدر  :اطلبوا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها.
ْ
الوت ِر من العرش  :يه  :يللة إحدى وعرشين ،وثالث وعرشين ،ومخس وعرشين ،وسبع وعرشين ،وتسع وعرشين.
• يف ِ
َ ْ
• من العرش األواخر  :أي :ابلوايق من رمضان ،وتبدأ من يللة إحدى وعرشين.

فوائد احلديث:

َ ْ
 .1فضل يللة القدر.
َ ْ
 .2أن يللة القدر يف رمضان.
َ
 .3اإلرشاد إىل حتَ ِّري يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان.
 .4أوتار العرش أرىج من أشفاعها.

 .5حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للتيسري ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4540( :
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َ ُ َّ
ُ َّ َ َ
ور بركة
ِ تسحروا؛ فإن يف السح

Eat the Sahoor (pre-dawn meal) for indeed
there is a blessing in it.
**

675. Hadith:

: احلديث.675

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,  قال رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
ُ الس
َّ  «ت َ َس َّح ُروا؛ فإن يف-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
حور
peace and blessings be upon him, said: "Eat the ِ
.»بَركة
Sahoor (pre-dawn meal) for indeed there is a blessing
in it".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُّ َ َّ
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  اذلي هو،حر
ِ  بالتس-صىل اهلل عليه وسلم- يأمر انليب
him, orders Muslims to eat Sahoor, which refers to
ً
eating and drinking in the pre-dawn time to be ready for ، استعدادا للصيام،األكل والرشب وقت السحر
fasting. Then, he mentions the divine wisdom behind  والربكة، وىه حلول الربكة،ويذكر احلكمة اإلهلية فيه
this, which is receiving the blessing that includes
ُ الس
َّ  فمن بركة.تشمل منافع ادلنيا واآلخرة
 ما،ور
ح
ِ
benefits of this world and the hereafter. Part of the
blessing of the Sahoor is the aid one receives during . يف انلهار-تعاىل- حيصل به من اإلاعنة ىلع طاعة اهلل
ُ الس
َّ ومن بركة
the day of fasting to offer acts of obedience to Allah the حور أن الصائم إذا تسحر ال يمل إاعدة
ِ
Almighty. Another aspect of the blessing of Sahoor is
that the fasting person will not feel weary of fasting  فإنه جيد حرجا ومشقة، خالفا ملن لم يتسحر،الصيام
ُ َّ
again. Contrary to the one who does not eat the  اثلواب،حور
ِ  ومن بركة الس.يثقالن عليه العودة إيله
Sahoor, he finds difficulty and hardship that discourage
-عليه الصالة والسالم- احلاصل من متابعة الرسول
him to fast. Add to this the great reward attained by
following the Messenger of Allah, may Allah's peace  ومن بركته إذا قام للسحور. وخمالفة أهل الكتاب،
and blessings be upon him, and acting differently from ربما صىل وربما تصدق ىلع بعض املحاويج اذلين
the People of the Book. The blessing of Sahoor is also
ً
evident when one wakes up to eat this meal, for  ومن بركة. بل وربما قرأ شيئا من القرآن،يعلمهم
ُ َّ
perhaps he would pray, give charity to the needy, or  إذا نوي به االستعانة ىلع طاعة، أنه عبادة،حور
ِ الس
recite something of the Qur'an. Eating Sahoor is also
an act of worship; if one makes his intention to be eating صىل اهلل عليه-  واملتابعة للرسول،-تعاىل- اهلل
it to help him be obedient to Allah the Almighty and  ومن أعظم. وهلل يف رشعه حكم وأرسار،-وسلم
follow His Messenger, may Allah's peace and blessings
الفوائد فيه االستيقاظ لصالة الفجر وهلذا أمر
be upon him. There are definitely wisdom and secrets
ُ َّ
in the religion of Allah. One of the greatest benefits of ور حىت ال ينام بعده فتفوت عليه صالة
ِ بتأخري السح
Sahoor is that one wakes up for the Fajr (Morning)  فإن، وهذا مشاهد،الفجر خبالف من لم يتسحر
Prayer. For this reason, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, ordered us to delay the عدد املصلني يف صالة الصبح مع اجلماعة يف رمضان
ُ َّ
Sahoor meal so that one does not sleep after it and,
.ور
ِ أكرث من غريه من أجل السح
thus, miss the Fajr Prayer, contrary to the one who does
not eat Sahoor. This is apparent as the number of
people praying Fajr in congregation in Ramadan is
much more than any other time of the year, and this is
because they wake up to eat Sahoor.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
ٍّ
َّ ُ
ور  :بفتح السني :ما يؤلك ويرشب يف آخر الليل .وبضمها :الفعل ،والربكة مضافة إىل لك من الفعل وما يتسحر به مجيعا.
• السح ِ
ً
• بَركة ً :
كثريا ثابتًا ،والربكة قد تكون حسية وقد تكون معنوية ولعلها هنا شاملة للجميع.
خريا

فوائد احلديث:

َّ ُ
ور وامتثال األمر الرشيع بفعله.
 .1استحباب السح ِ
َّ ُ
ور بركة دينة ،ودنيوية.
 .2أن يف السح ِ
َّ ُ
ور ال خيتص بنوع من الطعام.
 .3أن السح ِ
 .4كمال الرشيعة اإلسالمية يف مرااعة العدل.

 .5حسن تعليم انليب صىل اهلل عليه وسلم حيث يقرن احلكم باحلكمة ؛ يلنرشح به الصدر ويعرف به سمو الرشيعة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4498( :
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We took Suhoor (pre-dawn meal) with the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and
َ َ َّ ْ َ
تسحرنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمblessings be upon him, then he stood up for ،-
the prayer. Anas said: I asked Zayd: How
ثم قام إىل الصالة .قال أنس :قلت لزيد :كم
long was the period between the Adhan
َْ
َ َّ ُ
ور ؟ قال :قد ُر مخسني آية (call to prayer) and the Suhoor? He replied:
اكن بني األذان والسح ِ
The period of time required to recite fifty
verses.

 .676احلديث:

**

676. Hadith:

عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت -ريض اهلل Anas ibn Maalik reported that Zayd ibn Thaabit, may
Allah be pleased with both of them, said: "We took
َ َ َّ ْ َ
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
مع
ا
عنهما -قال« :تسحرن
Suhoor (pre-dawn meal) with the Messenger of Allah,
وسلم ،-ثم قام إىل الصالة .قال أنس :قلت لزيد :كم may Allah’s peace and blessings be upon him, then he
الس ُ
اكن بني األذان َو َّ
stood up for the prayer. Anas said: ‘I asked Zayd: “How
ور؟ قال :قدر مخسني آية».
ح
ِ
)long was the period between the Adhan (call to prayer
and the Suhoor?” He replied: “The period of time
required to recite fifty verses”’”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

خيرب زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -أنه -صىل اهلل

عليه وسلم -ملا تسحر قام إىل صالة الصبح ،فسأل
أنس ً
زيدا :كم اكن بني اإلقامة والسحور؟ قال" :قدر
مخسني آية" أي مدة قراءة مخسني آية ،والظاهر أن

هذا اتلقدير يكون من اآليات الوسط الِت يه بني
ًّ
الطويلة جدا كما يف آخر سورة ابلقرة وأول سورة
ًّ
املائدة والقصرية جدا كما يف سورة الشعراء
والصافات والواقعة وما أشبه ذلك.

Brief Explanation:
**

Zayd ibn Thaabit, may Allah be pleased with him, says
that after the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, had consumed the predawn meal, he stood up to perform the Morning Prayer.
Anas asked Zayd about the time gap between the
prayer and the Suhoor. He said that it was the period of
time required to recite fifty verses of the Qurʾan.
Apparently, those are verses of medium length, neither
so long as the verse toward the end of Surat-ulBaqarah, nor so short as the verses of Surat-ushShuʾaraa, Surat-us-Saaffaat, and Surat-ul-Waaqiʿah.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ ْ
َ
• ت َس َّح ْرنا  :أكلنَا ويف وقت السحر قبيل الفجر

• إىل الصالة  :أي  :صالة الفجر.
والس ُ
• كم اكن بني األذان َّ
حور  :أي  :املدة الِت يمكن أن تكون بينهما.
• األذان  :اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ خمصوصة يف أوقات خمصوصة.
• قدر مخسني  :أي  :قدر قراءة مخسني آية قراءة متوسطة.

• آية  :طائفة مستقلة من القرآن  ،واملراد  :آية متوسطة الطول

فوائد احلديث:
 .1استحباب بالسحور.
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 .2أفضلية تأخري السحور إىل قبيل الفجر؛ ألنه إذا أخر اكنت منفعة ابلدن منه أعظم واكن نفعه هل يف ايلوم أكرث.

 .3أن اتلأخري حيصل به إقامة صالة الفجر.

 .4فيه تأنيس الفاضل أصحابه باملؤالكة.

 .5كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وتواضعه.

 .6حرص الصحابة باالجتماع بانليب صىل اهلل عليه وسلم يلتعلموا منه.

 .7فيه االجتماع ىلع السحور.

 .8فيه رفق انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -بأمته ؛ ألنه لو لم يتسحر التبعوه فيشق ىلع بعضهم.

 .9فيه جواز امليش بالليل للحاجة؛ ألن زيد بن ثابت ما اكن يبيت مع انليب  -صىل اهلل عليه وسلم- .

 .10املبادرة بصالة الصباح ،حيث قربت من وقت اإلمساك.
ُُ
ْ
َْ َ َ َْ ْ
َّ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
 .11أن وقت اإلمساك هو طلوع الفجر ،كما قال اهلل تعاىل ( :لكوا وارشبوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض ِمن اخلي ِط األسو ِد ِمن الفج ِر ).
 .12خمالفة أهل الكتاب يف أكلة السحر

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية 1412 ،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.

الرقم املوحد)4457( :
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Allah has guaranteed for the one who fights ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ
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ت َولك اهلل ل ِلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
in His cause to admit him into Paradise if
َ َ َ ْ َ َ َ ً َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ
He takes his soul, or to return him safe and
جعه ساملِا مع أج ٍر أ ْو غنِيم ٍة
ِ  أو ير،اجلنة
sound with reward or booty.
**

677. Hadith:

: احلديث.677

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ َ
َ ْ
) تض َّم َن اهلل: «انتَد َب اهلل (وملسلم: قال-عليه وسلم
َّ ُ ْ ُ
َ
ٌ
، ال خي ِر ُجه إال ِج َهاد ِيف َس ِب ِييل،ل ِ َم ْن خ َر َج ِيف َس ِبي ِل ِه
َ
ُ
َُ ْ ْ
َّ َ َ  وتصديق برسيل فهو،وإيمان يب
 أن أد ِخله:يلع ضامن
ً
 نائال ما، أو أرجعه إىل مسكنه اذلي خرج منه،اجلنة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Allah has assigned (in a wording of
Sahih Muslim: guaranteed) for the one who goes out (to
fight) in His cause, driven by nothing but (desire for)
jihad in My cause and belief in Me and in My
Messengers, then he has a guarantee from Me that I
will admit him into Paradise or return him to his abode
whence he came forth, receiving whatever reward or
war booty he managed to obtain." A narration of Muslim
reads: "The mujahid in the cause of Allah, and Allah
knows best who fights in His cause, is like the one who
fasts and stands (in prayer at night), and Allah has
guaranteed for the one who fights in His cause to admit
him into Paradise if He takes his soul, or to return him
safe and sound with reward or booty".

 «مثل املجاهد يف: وملسلم.»نال من أجر أو غنيمة
َ َ
 ك َمث ِل-واهلل أعلم بمن جاهد يف سبيله- سبيل اهلل
ْ
َّ
َ  َوتَ َو َّ َلك اهلل للْ ُم،الصائم القائم
جا ِه ِد ِيف َس ِبي ِل ِه إن
ِ
ِِ
َّ َ
 أو يرجعه ساملا مع أجر أو، أن يدخله اجلنة:ت َوف ُاه

.»غنيمة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith, there is a guarantee from Allah for the
one who leaves in His cause and for whom nothing
other than jihad is the reason for his leaving, as a
sincere believer, that he has a promise from Allah for
one of three things or two. If he is killed, then he will
have a guarantee from Allah to admit him into Paradise,
and if he remains alive, then Allah will return him home
with any reward and war booty he obtained, meaning:
reward without war booty or both. As for the second
narration, which was attributed by the author of Al‘Umdah to Muslim, and which is agreed upon, it states
that the virtue of jihad in the cause of Allah, meaning:
what is like jihad but exceeds the human ability, is to
say that instead of going out in the way of Allah, one
enters his place of prayer and continuously prays and
fasts, and this is why the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "You will not be able
to do so."

يف هذا احلديث ضمان من اهلل ملن خرج يف سبيله ال
ً
ً
خيرجه إال جهاد يف سبيله مؤمنا خملصا أنه ضامن
ً
واحدا من ثالثة أو اثنتني منها فإن قتل فهو
ىلع اهلل
ضامن ىلع اهلل أن يدخله اجلنة وإن بيق فقد تضمن
اهلل أن يرجعه إىل مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة

أي من أجر بدون غنيمة أو جيمع اهلل هل بني الغنيمة

 أما الرواية اثلانية الِت عزاها صاحب العمدة.واألجر

إىل مسلم ويه متفق عليها وفيها أن فضيلة اجلهاد

يف سبيل اهلل أي الِت تقوم مقام اجلهاد أمر ال
ً
 أن يكون بدال من:يستطيعه البرش وذلك اكآلِت
اخلروج يدخل يف مصاله فيواصل الصالة والصيام

 ال-صىل اهلل عليه وسلم- والقيام وهلذا قال

.تستطيعونه

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

معاين املفردات:

ْ
• انتَ َد َب اهلل  :ندبته فانتدب ،أي بعثته فانبعث ،ودعوته فأجاب.
• ضا ِمن  :بمعىن مضمون.

فوائد احلديث:
 .1جود اهلل -تعاىل-؛ إذ ألزم نفسه بهذا اجلزاء الكبري للمجاهدين.
 .2فضل اجلهاد يف سبيل اهلل ،إذ حتقق رحبه العظيم ،وهذا بنيل اجلزاء األخروي سواء حصل ذلك بالشهادة أو حصول اثلواب ،أو اجلزاء ادلنيوي
بتحصيل الغنيمة.

 .3يؤخذ من قوهل مثل املجاهد يف سبيل اهلل أن ثواب املجاهد كثواب الصائم اذلي ال يفطر والقائم اذلي ال يفرت أي اذلي ال يفرت عن الصالة ويف
هذا من الفضل ما ال يستطاع وصفه.

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 .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،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

الرقم املوحد)2957( :
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ُ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ
َ َ َ
ار فصاعِدا
ِين
د
ب
تقطع ايلد ِيف ر
عِ
ٍ
ً

 .678احلديث:

Hands cut for theft
**

678. Hadith:

ْ
ُ
ْ
ً
اعئشة -ريض ُ
مرفواعُ « :تق َط ُع ايلَ ُد ِيف ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
اهلل عنها-
عن
ً
َ َ
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ُْ
َ
ار فصا ِعدا».
رب ِع ِدين ٍ
him, said: ''The hand of a thief is to be cut off for a
"quarter of a dinar or more.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أمن اهلل -عز وجل -دماء انلاس وأعراضهم

وأمواهلم ،بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين.

فجعل عقوبة السارق -اذلي أخذ املال من حرزه ىلع

وجه االختفاء -قطع العضو اذلي تناول به املال
املَسوق؛ يلكفر القطع ذنبه ،ولريتدع هو وغريه عن
الطرق ادلنيئة ،وينرصفوا إىل اكتساب املال من

الطرق الرشعية الكريمة؛ فيكرث العمل ،وتستخرج
اثلمار؛ فيعمر الكون ،وتعز انلفوس .ومن حكمته -

تعاىل -أن جعل املقدار األدىن اذلي تقطع بَسقته
ايلد ،ما يعادل ربع دينار من اذلهب؛ محاية لألموال،

وصيانة للحياة؛ ليستتب األمن ،وتطمنئ انلفوس،

Brief Explanation:
**

Allah declared people's properties to be as inviolable as
their lives and honor. In this respect, a punishment was
introduced to repel transgressors: to cut off the hand of
the thief who steals something that is kept in a safe
place. This punishment is intended to be an expiation
for the crime of theft, to repel others from doing the
same thing, and to encourage legitimate earning. With
this, employment rather theft shall thrive, and the fruits
of this work shall be harvested: constructive
contributions to the world; and maintaining one's sense
of honor. The divine wisdom states that a thief's hand
is to be cut for stealing one quarter of a gold dinar or its
equivalent so as to protect the wealth of others,
enhance security, and promote good gain and
investment.

وينرش انلاس أمواهلم للكسب واالستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الَسقة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
َ
• ف َصا ِعدا  :فزائدا ،أي فأكرث.

فوائد احلديث:
 .1أن نصاب القطع ربع دينار من اذلهب ،أو ما قيمته ثالثة دراهم من الفضة.
 .2احلديث رد ىلع اذلين يرون أن القطع يلد السارق يف الكثري والقليل من املال.
 .3قطع يد السارق -اذلي يأخذ املال من حرزه ىلع وجه االختفاء -وليس منه الغاصب واملنتهب واملختلس.
َّ َ َّ َ َّ َ ٌ
ُ َ ُّ َ ُ
يم احلَد هلاَ ،وهو إمجاع.
للمعصية الِت أ ِق
ارة
 .4أن احلد كف
ِ
 .5للعلماء رشوط يف قطع يد السارق ،وأهمها أن يكون املَسوق من حرز مثله ،واحلرز خيتلف باختالف األموال وابلدلان واحلاكم.
 .6هلذا احلكم السايم ،حكمته الترشيعية العظىم ،فاحلدود لكها رمحة ونعمة.
املصادر واملراجع:
صحيح ا بلخاري ،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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بريوت ،الطبعة1423 :ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تيسري العالم رشح
عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة
1426ه .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.

الرقم املوحد)2964( :
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The adornment of the believer will reach as
far as his ablution reaches.

تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء
**

679. Hadith:

: احلديث.679

-  قال قال رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ
 ((إن أمِت يُد َعون يوم القيامة:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ
َ َُغ ًّرا ُحم
ُ جلِّني من آثار
 فمن استَ َطاع منكم.))الو ُضوء
َ
َ َ ُ
 ((رأيت أبا: ويف لفظ ملسلم.أن يُ ِطيل غ َّرته فليَفعل
َّ
 فغسل وجهه ويديه حىت اكد يبلغ,هريرة يتوضأ
َّ  ثم غسل رجليه حىت َرفَع إىل,املنكبني
 ثم,الساقني

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: ‘My followers will be
called on the Day of Resurrection with radiant
foreheads and feet from the traces of ablution,' so
whoever can increase the area of his radiance should
do so." And in the wording of Muslim: "I saw Abu
Hurayrah performing ablution. He washed his face,
then his arms until he almost reached the shoulders,
and then he washed his feet up to the shins, and said:
‘I heard the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, say: “My followers will be called
on the Day of Resurrection with radiant foreheads and
feet from the traces of ablution,” so whoever can
increase the area of his radiance should do so.’" And in
another wording of Muslim: "I heard my Khaleel (close
friend), may Allah's peace and blessings be upon him,
say: ‘The adornment of the believer will reach as far as
his ablution reaches"'.

: يقول-صىل اهلل عليه وسلم-  سمعت رسول اهلل:قال
َُ ُ
ْ
َّ
إن أمِت يُد َعون يوم القيامة غ ًّرا حم َّج ِلني من آثار
َ ُ
ُ
الو ُضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غ َّرته
َ
َ َوحتْجيلَه فَلي
-  سمعت خلييل: ويف لفظ ملسلم.فعل
ِ
َُْ
حلليَة من املؤمن
ِ  ((تبلغ ا: يقول-صىل اهلل عليه وسلم
ُ حيث يبلغ
.))الو ُضوء
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, gave his followers the glad tidings that Allah, the
Glorified and Exalted, will grant them a sign of virtue
and honor on the Day of Resurrection that will
distinguish them from other nations. When called out,
they will emerge with their radiant faces, hands, and
feet. This light will be from the traces of the great act of
worship; ablution that they often performed on those
parts of their bodies, seeking Allah's pleasure and
reward. So they will have the admirable reward of the
illumination. Abu Hurayrah recommended that this
radiance be extended, as washing more of the body will
yield more radiance. Indeed, the adornment of light will
reach as far as the ablution water reaches. However, in
mandatory ablution, one washes the hands up to the
elbow and a little bit further and the feet up to the ankles
and a little bit further. It is not required to wash the
upper arms and shins.

-  أمته بأن اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- يبرش انليب
َ  خيصهم بعالمة فضل ورشف-سبحانه وتعاىل
يوم

 حيث ينادون فيأتون ىلع، من بني األمم،القيامة

رؤوس اخلالئق تتألأل وجوههم وأيديهم وأرجلهم
 ويه، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة،بانلور

الوضوء اذلي كرروه ىلع هذه األعضاء الرشيفة ابتغاء
 فاكن جزاؤهم هذه املحمدة، وطلبا ثلوابه،مرضاة اهلل

-ريض اهلل عنه-  ثم يقول أبو هريرة.العظيمة اخلاصة
َّ  "من قدر ىلع إطالة هذه:
الغرة فليفعل"؛ ألنه لكما
،طال ماكن الغسل من العضو طالت الغرة واتلحجيل
ولكن املرشوع فقط أن يكون غسل ايلدين يف
الوضوء إىل املرفقني ويستوعب املرفق بالرشوع يف

 وغسل القدمني إىل الكعبني،العضد وغسل جزء منه
 وال يغسل،يستوعب الكعبني بالرشوع يف الساق

 ويف الرواية اخلرى ينقل،العضد والساق يف الوضوء
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عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حلية
املؤمن يف اجلنة تبلغ ما بلغ ماء الوضوء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها مسلم .الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

• أمِت  :أمة االستجابة ،واملراد :من آمن به واتبعه.
ْ
َ
• يُد َعون  :يناد ْون نداء ترشيف وتكريم.

• يوم القيامة  :يوم يدَع انلاس لرب العاملني من قبورهم مبعوثني للحساب واجلزاء.
ُ ً
• غ َّرا  :مجع " أغر " أصلها ملعة بيضاء يف جبهة الفرس ،فأطلقت ىلع نور وجوههم.
ُ َ َ ِّ
جلني  :من " اتلحجيل " وهو بياض يكون يف قوائم الفرس ،واملراد به هنا :انلور الاكئن يف هذه األعضاء يوم القيامة ،تشبيها بتحجيل
• حم
الفرس.
َّ
ُ
• من آثار الوضوء  :العله والسبب للغرة واتلحجيل.
• ْ
استَ َطاع  :قدر.
• يُ ِطيل  :يمد ويزيد.
َ
ُ
ِّ
املجمر.
• َرأيت  :أبرصت ،والراِئ :ن َعيم

• اكد  :قارب.
ُ
• يَبلغ  :يصل.
َ
كبَني  :تثنية منكب ،وهو ما جيمع رأس الكتف والعضد.
• المن ِ
• َّ
الساقني  :تثنية ساق ،وهو العظم اذلي بني الركبة والكعبني.

• خلييل  :من اختذته خليال ،واخلليل :من بلغت حمبته أىلع منازل املحبة ،واملراد به هنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
• احلِلية  :يه ما يتحىل به لكمال اجلمال.
• ُ
الو ُضوء  :هو فعل الوضوء.

فوائد احلديث:
 .1اجلزاء ىلع الوضوء بالغرة واتلحجيل يوم القيامة ،وبأن حلية املؤمن يف اجلنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء.
ًّ
 .2ملا اكن الوضوء مشتقا من الوضاءة ،وهو انلور ،اكن بذلك نورا للمؤمنني يوم القيامة يف وجوههم و أيديهم و أرجلهم ،ويعرفون بهذه اخلصيصة

من بني األمم يوم القيامة.
َ ُُ
ُ َ ُُ
َ ْ ُ َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ِ .3يف رواية ملسلم :س ِمعت خ ِل ِييل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول( :تبلغ احلِلية من المؤ ِمن حيث يبلغ الوضوء) فيه ديلل أن الوضوء كما اكن زينة يف
ادلنيا ،فهو كذلك يف اآلخرة.
 .4احليل يف اجلنة للرجال والنساء.

 .5احلديث إثبات يوم القيامة ،وما فيه من حساب وجزاء.

 .6فضيلة هذه األمة ،وفضيلة الوضوء ،وأنه خاص بهم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات
 مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكمخري 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 .رشح العمدة للسعدي ،قيده عنه تلميذه :عبد اهلل العوهيل ،تقديم :عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل،
حتقيق :أنس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل العقيل ،ط ،1دار اتلوحيد ،الرياض1431 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار
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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)3368( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, married
Maymoonah when he was in the state of
Ihraam (ritual state of consecration
assumed for Hajj or ‘Umrah) and
consummated marriage with her when he
ended his Ihraam. She died in Sarif.

 ميمونة وهو-صىل اهلل عليه وسلم- تزوج انلِب
 وماتت بَّسف، وبىن بها وهو حالل،حمرم

**

680. Hadith:

: احلديث.680

َ
ُّ
Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him, reported: صىل اهلل عليه- انليب
 "ت َز َّوج: قال،عن ابن عباس
"The Prophet, may Allah's peace and blessings be ٌ َ
َ ، َميْ ُمونَة وهو ُحمْر ٌم-وسلم
،وب َىن بِها وهو حالل
ِ
upon him, married Maymoonah when he was in the
َ ْ َ
."َسف
state of Ihraam (ritual state of consecration assumed
ِ ِ وماتت ب
for Hajj and ‘Umrah) and consummated marriage with
her when he ended his Ihraam. She died in Sarif".
Its chain of narrators is
. إسناده صحيح:درجة احلديث
Hadith Grade:
Sahih/Authentic.
**

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith, which is narrated by Ibn ‘Abbaas, may
Allah be pleased with both of them, shows that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
concluded his marriage contract with the Mother of the
Believers Maymoonah during the state of Ihraam (ritual
state of consecration assumed for Hajj and ‘Umrah)
and consummated marriage with her after he
terminated his Ihraam. Maymoonah, may Allah be
pleased with her, died in a place between Makkah and
Madinah called Sarif, which is the place where the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
consummated marriage with her.
The scholars
mentioned that Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with
both of them, was inaccurate in saying that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, married
Maymoonah during the state of Ihraam, being the only
narrator of this incident. Most of the Companions
disagreed with him, including Maymoonah and Abu
Raafi‘, may Allah be pleased with them, who knew the
story better than Ibn ‘Abbaas. Abu Raafi‘, may Allah be
pleased with him, said: "I was a messenger between
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, and Maymoonah. He married her when he was
outside the state of Ihraam and consummated marriage
with her when he was outside state of Ihraam." Also,
Mother of the Believers Maymoonah, may Allah be
pleased with her, used to say: "He married me when he
was outside the state of Ihraam: "So it is possible that
Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
did not learn of the Prophet's marriage with
Maymoonah except after the Prophet had entered the
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ريض اهلل- يفيد هذا احلديث اذلي رواه ابن عباس
َ
 عقد ىلع أم-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب-عنهما
 وأنه دخل بها,املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام

 ماتت-ريض اهلل عنها-  وأنها,وهو متحلل غري حمرم

 وهو املاكن,بماكن بني مكة واملدينة اسمه رسف
َّ ،اذلي دخل بها فيه
وبني العلماء أن ما ذكره ابن

 ِمن كون-  يف هذا احلديث-ريض اهلل عنهما-عباس

-انليب صىل اهلل عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم
ٌ َو
؛ ألنه انفرد برواية ذلك-ريض اهلل عنه- هم منه
 وممن خالفه ميمونة، وخالفه أكرث الصحابة،وحده

 وهما أعلم بالقصة؛،-ريض اهلل عنهما- وأبو رافع

ريض اهلل-  فقد قال أبو رافع,ألنهما املبارشان هلا
ُ
صىل اهلل عليه- "كنت السفري بني انليب
: -عنه

َّ
 وبىن بها،فزتوجها وهو حالل
، وميمونة-وسلم
ً
-ريض اهلل عنها- حالال" واكنت أم املؤمنني ميمونة

ريض-  ولعل ابن عباس." "تزوجين وهو حالل:تقول

صىل اهلل عليه-  لم يطلع ىلع زواجه-اهلل عنهما
 صىل اهلل عليه- بميمونة إال بعد أن أحرم-وسلم

 ومحل بعض أهل, فظن أنه تزوجها وهو حمرم,-وسلم
العلم حديث ابن عباس ىلع أنه تزوجها يف احلرم وهو

.حالل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
state of Ihraam. So he thought that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, married her
during Ihraam. Commenting on this Hadith of Ibn
‘Abbaas, some scholars said that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, married
Maymoonah in the Precincts of Makkah while he was
not in the state of Ihraam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكمه ورشوط انلاكح
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ُ
• حمرم  :أي متلبس بإحرام ,واإلحرام َّنية ادلخول يف النسك.
• بىن بها  :دخل بها.

• حالل  :غري حمرم حبج أو عمرة.

• رسف  :ماكن بني مكة واملدينة ,وهو قريب من مكة دون الوادي املشهور بوادي فاطمة.

فوائد احلديث:

َ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عقد ىلع أم املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام ,وأنه دخل بها وهو متحلل غري حمرم ,وتقدم يف املعىن
اإلمجايل أن أكرث الصحابة خالفوا ابن عباس يف هذه الرواية ,ورووا أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو حالل غري حمرم ,ومنهم ميمونة
نفسها.
 .2احلديث فيه ذكر املاكن اذلي ماتت فيه ميمونة -ريض اهلل عنها ,-وهو رسف.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املطلع ىلع ألفاظ املقنع ,حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل ابلعيل ،املحقق:
حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب ,مكتبة السوادي للتوزيع ,الطبعة األوىل  1423ـه 2003 -م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش:
دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
عبد اهلل
ُ
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه.

الرقم املوحد)58073( :
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Three things are binding regardless of
whether they were expressed seriously or
jokingly: marriage, divorce, and
restoration (of a divorcee).

ثالث جدهن جد ،وهزهلن جد :انلاكح والطالق
والرجعة

 .681احلديث:

**

681. Hadith:

عن أيب هريرة أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمAbu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
َ ُ
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ٌّ
ٌّ
ُّ ُ
قال" :ثالث ِجده َّن ِجد ،وه ْزل ُه َّن ِجد :انلاكح،
blessings be upon him, said: "Three things are binding
َّ ْ ُ
والرج َعة".
والطالق،
regardless of whether they were expressed seriously or
jokingly: marriage, divorce, and restoration (of a
divorcee)".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ً
َّ
أن من تلفظ هازال بلفظ نكاح This Hadith shows that anyone who pronounces words
يدل احلديث ىلع
**

of marriage, divorce, or restoration of a divorcee, even
أو طالق أو رجعة وقع منه ذلك ،فالقصد واجلد jokingly, his words are legally binding, for in these
واملزح حكمهم واحد يف هذه األحاكم ،فمن عقد rulings, words are binding regardless of whether they
ملويلته ،أو طلَّق زوجته ،أو َ
were serious or not. For example, if a man conducts a
َّ
أرج َعها؛ نفذ ذلك من حني
marriage contract of his female authorizer, divorces his
ً
ًّ
ً
تلفظه بذلك ،سواء اكن جادا ،أو هازال ،أو العبا؛ wife, or restores her verbally, his words become legally
حيث إنه ليس هلذه العقود خيار جملس وال خيار binding as soon as he pronounces them regardless of
whether he is serious or not. In this type of contracts,
رشط .وهذه األحاكم اثلالثة عظيمة املزنلة يف the option to revoke in the same session or based on
الرشيعة ،وهلذا ال جيوز اللعب بها وال املزح ،فمن specific stipulations is not available. As these three
matters are given great importance in the Shariah, they
تلفظ بيشء من أحاكمها لزمته.
are not liable to playful treatment or joking, and thus
mere utterance of their words makes them legally
binding.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرجعة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكمه ورشوط انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > أحاكم ومسائل الطالق
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ِجدهن  :اجلد ما يراد به ما وضع هل ،أو ما صلح هل اللفظ ،وهو ضد اهلزل.
َّ
َْ
اجلد.
• هزهلن  :اهلزل أن يراد باليشء غري ما وضع هل بغري مناسبة بينهما ،وهو ضد ِ
َّ ْ
الرج َعة  :ارجتاع الرجل زوجته يف عدتها.
•

فوائد احلديث:
 .1احلديث يدل ىلع نفوذ األحاكم املذكورة ،ويه عقد انلاكح ،والطالق ،ورجعة الزوجة إىل عصمة انلاكح ولو باملزح.
ً
 .2تنبيه اإلنسان بأن ال يمزح وال يهزل بمثل هذه األحاكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم العامة واخلاصة ،بل يكون اإلنسان حذرا؛ ئلال
يقع فيما يورطه من األمور.
َّ
 .3احلديث ِّ
َّ
ِّ
خمص ٌص؛ لعموم حديث" :إنما األعمال بانليات" ،فالعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلالثة.
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 .4أنه ال جيوز اتلالعب يف ألفاظ هذه األحاكم لعظم هذه العقود وخطرها.
ً
 .5حسن تعليم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يذكر أشياء أحيانا للتقسيم واحلرص.

املصادر واملراجع:

-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن

ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م  -مرقاة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار الفكر ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -نيل األوطار ،للشواكين .انلارش :دار احلديث ،مرص .الطبعة:
األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
يح
ِ
َّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن
عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58142( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to forbid
us from praying or burying our deceased
ones at three times: when the sun begins to
rise until it is fully risen; when the sun is at
its highest point in the sky at noon until it
passes its zenith; and when the sun starts
setting until it fully sets

صىل اهلل عليه- ثالث ساَعت اكن رسول اهلل

 أو أن نقرب فيهن، ينهانا أن نصِل فيهن-وسلم
، حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع:موتانا
،وحني يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس
وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب

**

682. Hadith:

: احلديث.682

ُ عن
`Uqbah ibn `Aamir Al-Juhani, may Allah be pleased : قال-ريض اهلل عنه- عقبة بن اعمر اجل ُ َهين
ِ
with him, reported: "The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, used to forbid
us from praying or burying our deceased ones at three
times: when the sun begins to rise until it is fully risen;
when the sun is at its highest point in the sky at noon
until it passes its zenith; and when the sun starts setting
until it fully sets."

-صىل اهلل عليه وسلم- ثالث سااعت اكن رسول اهلل
ِّ ُ
َْ
َ َ
َ َي
 « ِحني: أو أن نق ُرب فيهن َم ْوتانا،نهانا أن ن َصيل فيهن
َ َ
َ
َّ
َ
وحني يقوم قائم
ِ ،ازغة حىت ترتفع
ِ تطلع الشمس ب
َّ
َ
َّ
َّ َ وحني ت،الشمس
ضيف الشمس
الظ ِهرية حىت تميل
َ
ُ
».للغروب حىت تغرب

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`Uqbah, may Allah be pleased with him, tells us about
the three hours during which the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, forbade
the Companions from praying or burying the dead. The
meaning of "hours" here is "times", i.e. three times
during which the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, forbade prayer or
burial of the dead, and they are strictly forbidden times.
The first timing: When the sun begins to rise until it is
fully risen, i.e. when the sun rises clearly in the horizon
with its rays and light until it rises in the horizon. Another
narration stated the measure of its rising, which is the
measure of a spear. In a narration: "And it rises the
measure of one or two spears," as it is in Abu Dawud
from the Hadith of `Amr ibn `Abasah, may Allah be
pleased with him. The spear is known among the
Arabs, and it is a weapon which they used to use in
their battles. The second timing: When the sun is at its
highest point at midday, i.e. when the sun reaches its
zenith. When it reaches the middle of the sky, the
movement of shadow slows down until it begins to pass
its zenith. So the one looking at it imagines that it has
stopped, while it is actually moving but at a slow pace.
So this assumed stopping is called "zenith," and during
this time it is forbidden to perform voluntary prayers
until the sun begins to decline, i.e. to move away from
the middle of the sky, and the shadow appears from the
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 عن ثالث سااعت اكن-ريض اهلل عنه- خيرب عقبة
َ
 يَنىه الصحابة أن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ
َ يق ُربوا فيهن
 واملراد،الم ْوىت
 أو أن،يصلوا فيهن
 يعين ثالثة أوقات نىه، األوقات:بالسااعت هنا

 عن الصالة وادلفن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

: الوقت األول: وهو وقت انليه املضيق واملغلظ،فيها
َ َ
َّ
َ
 تطلع يف: يعين،ازغة حىت ترتفع
ِحني تطلع الشمس ب
ِ
ُُ
ُ
َّ َ
 وقد، ونورها حىت ترتفع يف األفق،بأش َّع ِتها
ِ األفق ن ِقية
، وأنه ِقيْد ُرمح،جاء يف رواية أخرى مقدار االرتفاع
ْ
ْ
َْ
 (فرتتفع قي َس ُرمح أو ُرحمني) كما يف أيب:ويف رواية
،-ريض اهلل عنه- داود من حديث عمرو بن َعبَ َسة
ُّ
 وهو السالح اذلي اكنوا،والرمح معروف عند العرب

 ِحني يقوم قائم: واثلاين.يستخدمونه يف معاركهم
َ
َّ
 وإذا، ِحني تتوسط الشمس كبد السماء: أي،الظ ِهرية
َ
ِّ
،بَلغت وسط السماء أبطأت َحركة الظل إىل أن تزول

َّ
َّ فيتخيل
 إال أن،انلاظر املتأمل أنها واقِفة ويه سائرة
ُ  فيُقال ذللك الوقوف،َسريها ببطء
 "قائم:المشاهد
ِ
 حىت، فهذا الوقت تمنع فيه صالة اتلطوع،"الظهرية
َّ
َ
ِّ
َ  عن: أي،الشمس
َّ وسط
 ويظهر الظل،السماء
تميل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َّ  وهذا ما يسىم ب َيفء،من جهة املرشق
east, and this is called the shadow of the zenith. It is a  وهذ.الزوال
ِ
short time period, and some scholars considered it five
َ َّ َ
minutes while others considered it ten minutes. The ، وقد قدره بعض العلماء خبمس دقائق،الوقت قصري
َّ َ
third timing: When the sun draws near to its setting until  حني تضيف: واثلالث.وبعضهم بعرش دقائق
َْ
ُ
it fully sets, i.e. it begins to set and the prohibition
 ترشع وتبدأ يف: أي،الشمس للغروب حىت تغرب
continues until it fully sets. In these three times, two
َْ
َّ الغروب ويستمر
.انليه حىت تغرب
things are forbidden: 1) Supererogatory prayers, even فهذه ثالثة
those performed for specific reasons – such as greeting  صالة: األمر األول:أوقات يُنىه فيها عن أمرين
the Masjid, the two Rak`ahs performed after ablution,
or the eclipse prayer – due to the generality of the انلافلة ولو اكنت من ذوات األسباب؛ كتحية
Hadith. Regarding the obligatory prayers, they are not  وصالة الكسوف؛ لعموم، وركعِت الوضوء،املسجد
prohibited during the forbidden times, even though the
َّ  أما الفريضة فال حترم يف أوقات،احلديث
انليه مع
Hadith is general, since its generality was specified in
ُ
the Hadith of Abu Qataadah, may Allah be pleased with  إال أن عمومه خص حبديث أيب قتادة،أن احلديث اعم
him: "Whoever sleeps at a prayer time or forgets it  (من نام عن صالة أو نسيها:-ريض اهلل عنهshould pray it once he remembers it." [Agreed upon] 2)
َ
Burial of the dead: It is not permissible to bury the dead  دفن: األمر اثلاين. متفق عليه.)فليصلها إذا ذكرها
in the prohibited times. Therefore if a corpse is brought  فلو، فال جيوز َدفن امليِّت يف وقت انليه.األموات
to the graveyard during the three prohibited times, the
ُ
َّ
burial should be delayed until the prohibited time  فينتظر،ِيجء بميت إىل املقربة يف أوقات انليه اثلالثة
َْ
passes and then it should be buried. If it happened that  أما لو رشعوا يف، حىت خيرج وقت انليه ثم يُدفن،به
people began the burial before sunrise and it was
َّ َدفن امليت قبل طلوع الشمس وتأخر
،ادلفن لعارض
prolonged for some reason, then the sun rose while
they were burying, then they should continue to bury  فإنهم،ثم طلعت عليهم الشمس وهم يدفنون
َّ  أو أنهم رشعوا يف،يستمرون وال يتوقفون
and not stop. Moreover, if they began the burying ادلفن قبل
before the zenith, then they were late for some reason
until the arrival of the prohibited time while they were  ثم صادف وقت، ثم إنهم تأخروا لعارض،الزوال
burying, then they should continue and not stop. If they  فإن يستمرون وال،انليه وهم يدفنون امليِّت
began burying after the afternoon prayer and then were
َّ  أو رشعوا يف،يتوقفون
 ثم،ادلفن بعد صالة العرص
delayed for some reason until they were overtaken by
َّ
the prohibited time, then they should continue and not تأخروا يف ادلفن لعارض فصادف وقت انليه وهم
stop. That is because they did not intend to bury in  فإنهم يستمرون وال يتوقفون؛ ألنهم لم،يدفن ون
these prohibited times. The same is true for the one
َْ
َّ
who is praying a supererogatory prayer, and the  كمن،يقصدوا ادلفن يف هذه األوقات المنيه عنها
prohibited time enters while he is praying, then he ،صىل نافلة ثم دخل وقت انليه وهو فيها فإنه يتمها
should complete his prayer. The rule is, according to
َّ
scholars, may Allah have mercy upon them,  يغتفر يف ادلوام:-رمحهم اهلل- والقاعدة عند العلماء
[completing an action started before the prohibited time
.ما ال يُغتفر يف االبتداء
is forgiven, whereas starting an action is not].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
َ
- ريض اهلل عنه-  ُعقبة بن اعمر اجلُه ِين:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
:معاين املفردات

ُ : واملراد به هنا،-طال أو قَرص-  وقت: • حني
.وقت الزوال
ِ
َُْ َُْ
ُ
. ندفن فيها الموىت: • نقرب
َ
َ َ
َّ
َ
. طلعت: بَ َزغت الشمس: ازغة
ِ •ب
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َ
َّ
الظهرية  :هو قيام الشمس وقت َّ
الزوال.
• يقوم قائم ِ
َ
حىت تَزول َّ :
• َّ
حىت تميل عن وسط السماء حنو املغرب.
ُ
َ
• ت َض َّيف الشمس للغروب  :ترشع وتبدأ يف الغروب.

فوائد احلديث:
 .1ظاهر احلديثَّ :
انليه عن الصالة يف األوقات اثلالثة املنيه عنها ،باستثناء الفرائض؛ حلديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه( :-من نام عن صالة أو

ِّ
َ
َ َ
نسيها فليُ َصلها إذا ذك َرها ال كفارة هلا إال ذلك) متفق عليه.
انليه عن َدفن األموات يف هذه األوقات اثلالثة ،إال أنه يُستثىن من ذلك ما إذا وجدت َضورة يف تعجيل َدفْ ِنه يف وقت َّ
َّ .2
انليه ،كما لو اكن يف
ُ َ
ِّ
ِّ
تأخري دفنه َضر ىلع المشي ِعني ،كحرب مثال أو مطر ال يمكن اتقاؤه ،وكذلك عند اشتداد احلر وما أشبه ذلك ،فال بأس من دفنه يف وقت انليه؛
ُ
ألن َّ
الرضورات تبيح املحظورات ،وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ال َضر وال َضار) .رواه أبو داود وغريه.
 .3جواز دفن امليت يف أي ساعة من يلل أو نهار؛ ألن انليه جاء يف ثالثة أوقات ،فدل ىلع أن ما عداها من األوقات جيوز َّ
ادلفن فيها.
انليه ُ
الم َ َّ
انليه عن ُمشابهة املرشكني يف ِعباداتهم ،وهذا يُؤخذ من ِعلَّة َّ
َّ .4
رصح بها يف حديث عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه-.
َّ
الرشع وإن لم تظهر هلم احلِكمة من َّ
اتللكيف ،فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني احلِكمة من انليه عن
 .5أن واجب املسلمني االمتثال ألوامر
انليه عن َّ
الصالة يف أوقات انليه ،كما يف حديث عمرو بن َعبَسة -ريض اهلل عنه -ولم نقف ىلع ديلل يف بيان احلِكمة من َّ
ادلفن يف أوقات انلَّيه،
فالواجب ىلع املسلمني يف مثل هذه األحوال أن يقولواَ :سمعنا وأطعنا.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه،
األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
2003م .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.

الرقم املوحد)10604( :
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Three types of people will receive a double
ٌ ُ
ْ
reward: a man from the People of the Book
 رجل من أهل الكتاب آمن:ثالثة هلم أج َران
who believed in his Prophet and then
َْ
ِّ َ
َّ َ َّ َ
َ
 والعبد اململوك إذا أدى حق، وآمن بمحمد،بِنبِيه
believed in Muhammad, a slave who
َ َّ
َ
ُ َ
fulfilled his duties towards Allah and
َ
َ وح َّق َم
ها
ب
فأد
ة
أم
هل
اكنت
ل
ج
ور
،ه
ايل
ِ
و
،اهلل
towards his masters, and a man who had a
ََ َْ
َ َ َّ َ َ َ َ
female slave and he taught her good
 ثم، وعلمها فأحسن تعلِيمها،فأحسن تأدِيبها
ََْ
manners, educated her well, then freed her
أجران
فله
فَتوجها؛
ها
ق
أعت
and married her; he will receive a double
reward.

: احلديث.683

**

683. Hadith:

ً
: مرفواع-ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري
ٌُ
َ
ْ
،رجل من أهل الكتاب آمن بِن ِبيِّه
:«ثالثة هلم أج َران
َ ،والعبْد اململوك إذا أَ َّدى َح َّق اهلل
َ
َ ،وآمن بمحمد
وح َّق
َ
َّ
َ  ورجل اكنت هل،َم َوايله
،أمة فأدبَها فأحسن تأ ِديبَها
ِ
َّ
ََْ
َْ
َ
َ
َ
َ
 ثم أعتقها فزتوجها؛ فله،َو َعلمها فأحسن تع ِليمها

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: "Three types of people will
receive a double reward: a man from the People of the
Book who believed in his Prophet and then believed in
Muhammad, a slave who fulfilled his duties towards
Allah and towards his masters, and a man who had a
female slave and he taught her good manners,
educated her well, then freed her and married her; he
will receive a double reward".

.»أجران

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Three types of people will have their reward doubled on
the Day of Judgment: 1. A man from the People of the
Book; i.e. a Jew or a Christian, who believed in his
Prophet, Musa (Moses) or `Isa (Jesus), peace be upon
them, before Prophet Muhammad, may Allah's peace
and blessings be upon him, was sent and before his call
reached him. Then when Prophet Muhammad was sent
and his call to Islam reached him, he believed in him.
Such a person will receive two rewards; one for his
belief in his messenger who was sent to him first, and
the second for his belief in Muhammad, may Allah's
peace and blessings be upon him. 2. A slave who
worships Allah the Almighty and carries out the duties
that his master assigns to him in the best manner will
receive two rewards. 3. A man who had a female slave,
and he raised her well and taught her the matters of her
religion, the lawful and the unlawful thereof, then he
freed her and married her. He will receive two rewards;
one for teaching her and then freeing her, and the
second for his kindness to her after freeing her by
marrying her and thus sufficing her from need and
helping her preserve her chastity.

ثالثة أصناف من البرش يُضاعف هلم األجر مرتني
ٌُ
،رجل من أهل الكتاب
: ثم ذكرهم بقوهل،يوم القيامة
َ
ِّ
 آمن ِبن ِبيه اذلي أرسل إيله،أي من ايلهود وانلصارى
، وهو موىس أو عيىس عليهما الصالة والسالم،سابقا
وذلك قبل بعثة انليب صىل اهلل عليه وسلم وقبل بلوغ

،-صىل اهلل عليه وسلم-  فلما بعث انليب.دعوته

 أجر ىلع إيمانه، فهذا هل أجران،وبلغته دعوته آمن به
ً
 وأجر ىلع إيمانه بمحمد،برسوهل اذلي أرسله إيله أوال
َ ،-صىل اهلل عليه وسلموالعبْد اململوك إذا قام بعبادة
اهلل تعاىل وأدى ما يكلفه به سيده ىلع أحسن وجه
َّ  ورجل اكنت عنده جارية مملوكة،فله أجران
فرباها
، وعلمها أمور دينها من حالل وحرام،تربية صاحلة

: فله أجران، ثم تزوجها،ثم حررها من العبودية

 ىلع: واألجر اثلاين. ىلع تعليمها وعتقها:األجر األول

 بل تزوجها،إحسانه إيلها بعد أن أعتقها لم يضيعها
َّ
وكفها وأحصن فرجها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َموايله  :مجع موىل ،وهو املالك للعبد
• أ َمة  :امرأة مملوكة

فوائد احلديث:
 .1فضل العبد اململوك الصالح انلاصح ،ومضاعفة أجره عند اهلل تلحمله ملا يدخل عليه من املشقة يف قيامه بعبادة ربه ،واشتغاهل خبدمة سيده.
 .2مواساة الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به ،وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاىل.
 .3حث املسلمني ىلع العناية بمن يف أيديهم من املمايلك ،وإحسان تربيتهم ،وتعليمهم ما ينفعهم.
 .4حث أهل الكتاب لدلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإليمان بنبيهم ،وفضل اإليمان برسالة حممد _ صىل اهلل عليه وسلم _ فيكون أجرهم
مضاعفا.

 .5من تزوج أمته بعد ِعتقها؛ فله أجران.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3697( :
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Three types of people will have a double
reward.

ثالثة هلم أجران

 .684احلديث:

**

684. Hadith:

ً
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواعAbu Musa Al-Ash`ari, may Allah be pleased with him, :
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘Three types of people will
have a double reward: A man from the People of the
Book (Jews or Christians) who believed in his prophet
and believed in Muhammad; a slave who fulfills his
duties towards Allah and towards his master; and a
man who owned a slave-girl, and taught her good
manners and educated her well, and then he freed her
and married her. They will (all) receive a double
reward".

«ثالثة هلم أجران :رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه،
وآمن بمحمد ،والعبد اململوك إذا أدى حق اهلل ،وحق
موايله ،ورجل اكنت هل أمة فأدبها فأحسن تأديبها،

وعلمها فأحسن تعليمها ،ثم أعتقها فزتوجها؛ فله

أجران».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان فضل من آمن من أهل الكتاب This Hadith underlines the merit of three types of
)people: - The People of the Book (Jews or Christians
باإلسالم ملزية اتباع دينهم واتباع انليب -صىل اهلل who embraced Islam, as they are rewarded for
عليه وسلم ،-وفيه فضل العبد اذلي يُؤدي حق اهلل following their prophet and then following Prophet
َّ
Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon
وحق موايله ،وفيه فضل من أدب مملوكته وأحسن
him. - The slave who fulfills the rights of Allah upon
ٌ
تربيتها ،ثم أعتقها فزتوجها ،فله أجر؛ ألنه أحسن him, as well as the rights of his master upon him. - The
إيلها وأعتقها ،وهل أيضا ً أجر آخر عندما تزوجها man who teaches a slave girl good manners and
educates her well, and then sets her free and marries
َ َّ
وكفها وأحصن فرجها.
her. He will receive a reward for being good to her and
freeing her, and another reward for marrying her to help
her guard her chastity.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أهل الكتاب  :ايلهود وانلصارى
• موايله  :مجع موىل وهو اسم يقع ىلع مجاعة كثرية منها املالك والسيد.
َ
• أ َمة  :امرأة مملوكة.
َّ
• فأدبها  :رباها ىلع األخالق اإلسالمية.
• علمها  :أي  :ما حتتاج إيله يف حياتها وأخراها.

• فزتوجها  :بالرشوط املرشوعة ومنها إعطاء املهر ،وجيوز أن جيعل عتقها صداقها ،واحلديث حيتمله.

فوائد احلديث:
 .1من تزوج أمته بعد عتقها فله أجران.
 .2ينبيغ للرجل تعليم أمته وأهله.
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 .3فضل مؤمين أهل الكتاب اذلين آمنوا بما أنزل اهلل ىلع أنبيائهم فعرفوا أن حممدا رسول اهلل ٌّ
حق؛ فآمنوا به وبما أنزل اهلل إيله فآتاهم اهلل
أجرهم مرتني.
ُ
 .4العبد اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق موايله يؤىت أجره مرتني.

َّ
 .5حث أهل الكتاب ىلع ادلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإليمان بنبيهم وفضل اإليمان برسالة حممد – صىل اهلل عليه وسلم – فيكون
ً
أجرهم مضاعفا.
ُ
 .6فضل اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق موايله.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)5034( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
A Bedouin came and urinated in a corner of
the Masjid.

جاء أعراِب فبال يف طائفة املسجد
**

685. Hadith:

: احلديث.685

ُّ
،أعرايب
 «جاء:قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ِ
ُ
َ َ َفن،اس
ُ انل
َ فبَ َال يف َطائ َفة
ُ
َّ  فَ َز َج َره،المسجد
ُّ
انليب
م
اه
ه
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َّ َ
-  فلما قىض بوهل أمر انليب-صىل اهلل عليه وسلمَ  فَأُهر، ب َذنُوب من ماء-صىل اهلل عليه وسلم
.»يق عليه
ِ
ِ

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "A Bedouin came and
urinated in a corner of the Masjid, and the people
rebuked him. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, stopped them and when he
finished urinating, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered that a bucket of water
should be poured over that place, and they did so".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Harshness and ignorance are natural habits of the  بلعدهم عن تعلم، اجلفاء واجلهل،من اعدة األعراب
Bedouins because they live in isolation from learning
what Allah revealed unto His Messenger, may Allah's  فبينما.-صىل اهلل عليه وسلم- ما أنزل اهلل ىلع رسوهل
peace and blessings be upon him. Once, while the  يف أصحابه يف-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
 إذ جاء أعرايب وبال يف أحد جوانب،املسجد انلبوي
was with his Companions in the prophetic Masjid, a
ً
Bedouin entered and urinated in one corner of the  فعظم فعله ىلع، ظنا منه أنه اكلفالة،املسجد
Masjid assuming it was an open space. His action ، لعظم حرمة املساجد-ريض اهلل عنهم- الصحابة
offended the Companions, may Allah be pleased with
them, due to the sanctity of the Masjid. As a result, they ، ولكن صاحب اخللق الكريم،فنهروه أثناء بوهل
rebuked him while he was urinating. Knowing the habits  ملا،اذلي بعث باتلبشري واتليسري نهاهم عن زجره
ً
of the Bedouins, however, the Prophet who was sent
من
كثرية
 ئلال يُلوث بقعا،يعلمه من حال األعراب
with ease and glad tidings ordered them to stop
rebuking him, otherwise he would urinate on a larger  وئلال يصيبه، وئلال يلوث بدنه أو ثوبه،املسجد
spot in the Masjid, or make his clothes impure, and to  ويلكون أدَع لقبول،الرضر بقطع بوهل عليه
avoid harm had he been interrupted during passing
urine. Moreover, he would be more inclined that way to صىل اهلل- انلصيحة واتلعليم حينما يعلمه انليب
accept the advice of the Prophet, may Allah's peace  وأمرهم أن يطهروا ماكن بوهل بصب دلو،-عليه وسلم
and blessings be upon him, when he advises him. He
.من ماء عليه
ordered them to purify the place where he urinated by
pouring a bucket of water over it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ
. ساكن ابلادية وقد جاءت النسبة فيه إىل اجلمع دون الواحد: األعراب هم: • أعرايب
. يف ناحية املسجد: • يف طائِفة املسجد
َ •
. نهروه: فز َج َره انلاس
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َ ُ
• نهاهم  :طلب منهم أن يكفوا عنه.
َ
بذنُوب من ماء  :ادللو املمتلئ ً
ماء.
•
َُ
َّ
ُ
هريق عليه  :صب ىلع بوهل.
• فأ ِ

فوائد احلديث:
 .1العناية باملساجد وتزنيهها عن القذر وابلول.
 .2وجوب تطهري املساجد من انلجاسة فورا إذا حصلت فيها.
 .3ابلول ىلع األرض يطهر بصب املاء عليه حبيث يغطى ابلول وال يبىق هل أثر ،وال يشرتط نقل الرتاب من املاكن بعد ذلك.
 .4سماحة خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد أرشد األعرايب برفق ولني بعد ما بال.
ْ
ُ .5بع ُد نظره -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعرفته لطبائع انلاس.
 .6عند تزاحم املفاسد ،يرتكب أخفها ،فقد تركه يكمل بوهل ،ألجل ما يرتتب من األَضار بقطعه عليه.
 .7ابلعد عن انلاس واملدن ،يسبب اجلفاء واجلهل.
 .8الرفق عند تعليم اجلاهل.
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 ،القاهرة 1426 ،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)3036( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
A man came while the Prophet, may Allah's
َُْ
 خيط ُب-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل وانلِب
peace and blessings be upon him, was
giving the Friday sermon. So he (the
: صليت يا فالن؟ قال: فقال،انلاس يوم اجلمعة
Prophet) said to him: "O So and so, have
you prayed?" He said: "No." The Prophet
 قم فاركع ركعتني: قال،ال
said: "Then get up and pray two Rak`ahs".
**

686. Hadith:

: احلديث.686

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of  «جاء: قال-ريض اهلل عنهما- جابر بن عبد اهلل
ِ عن
them, reported that a man came while the Prophet, may
َ
ْ
ُ  خي ُط-صىل اهلل عليه وسلم- رجل وانليب
ب انلاس
Allah's peace and blessings be upon him, was giving
the Friday sermon. So he (the Prophet) said to him: "O  قم: قال، ال: صليت يا فالن؟ قال: فقال،يوم اجلمعة
So and so, have you prayed?" He said: "No." The
.»- فصل ركعتني:ويف رواية- ،فاركع ركعتني
Prophet said: "Get up and pray two Rak`ahs." In
another narration: "Then pray two Rak`ahs".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ْ

َ

ٌ ْ ُ
ُّ ِ ك ال َغ َط َف
Sulayk al-Ghatafaani entered the Prophet's mosque صىل- اين املسجد انلبوي وانليب
دخل سلي
while the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, was giving the Khutbah (sermon) on Friday.  فجلس ليسمع، خيطب انلاس-اهلل عليه وسلم
He sat down to listen to the Khutbah without performing ، ولم يصل حتية املسجد؛ إما جلهله حبكمها،اخلطبة
the two-Rak`ah mosque-greeting prayer (Tahiyyat-ulصىل-  فما منع انليب،أو ظنه أن استماع اخلطبة أهم
masjid). He was either unfamiliar with the ruling on that
payer or thought that listening to the Khutbah was more  تذكريه واشتغاهل باخلطبة عن-اهلل عليه وسلم
important than performing it.
The Prophet's  أصليت يا فالن يف طرف: بل خاطبه بقوهل،تعليمه
engagement in giving the Khutbah did not prevent him
from teaching Sulayk; rather, he addressed him asking  قم فاركع: فقال، ال:املسجد قبل أن أراك؟ قال
if he had prayed in the corner of the mosque before he : ويف رواية ملسلم أمره أن يتجوز فيهما أي،ركعتني
ِّ
spotted him. When Sulayk said that he had not prayed,
 قال ذلك بمشهد عظيم؛ يلُ َعل َم الرجل يف،خيففهما
the Prophet commanded him to get up and pray two
ً
ًّ
Rak`ahs. According to a report in Sahih Muslim, the  ويلكون اتلعليم اعما مشااع بني،وقت احلاجة
Prophet asked him to pray two short Rak`ahs. The  ومن دخل املسجد واخلطيب خيطب.احلاَضين
Prophet gave instructions to the man in the presence of
a big gathering for two reasons: to teach him something ، ويدل عليه هذا احلديث،املرشوع هل الصالة
that he needed to learn at the time of need and to  "إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام:وحبديث
educate others as well. So for anyone entering the
mosque while the Imam is giving the Khutbah, it is  وذلا قال انلووي يف رشح." فلريكع ركعتني،خيطب
prescribed for him to pray before sitting to listen to it.  "إذا جاء:-صىل اهلل عليه وسلم- مسلم عند قوهل
This Hadith is evidence for it, along with another Hadith
أحدكم واإلمام خيطب فلريكع ركعتني ويلتجوز
that reads: "If one of you comes to the mosque on
Friday while the Imam is giving the sermon, let him pray  وال أظن، هذا نص ال يتطرق إيله تأويل:فيهما" قال
two Rak`ahs and keep them short." Commenting on
.اعملا يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه
this Hadith in his explanation of Sahih Muslim, AnNawawi said: "This is an explicit text that may not be
subjected to interpretation. I do not think that a scholar
who is informed of this wording and believes in its
authenticity would go against it."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > أحاكم خطبة اجلمعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ َْ ٌ
ك الْ َغ َط َف ِ ُّ
اين ،واملراد جاء اىل املسجد فجلس.
• جاء رجل  :هو سلي
• َخيْ ُط ُ
ب انلاس  :يتلكم فيهم باملوعظة واتلوجيه.
• فالن  :لكمة يكىن بها عن الرجل ،ويكىن عن املرأة بفالنة.
• صليت  :أي أصليت؟ ىلع وجه االستفهام.

فوائد احلديث:

َ
خطبِت اجلمعة ،وأن هذا من شعارها اذلي يلزم اإلتيان به.
 .1مرشوعية

 .2أهمية حتية املسجد؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قطع خطبته وأمر بهما ،ومع انشغال املصيل بهما عن سماع اخلطبة.

 .3جواز الالكم حال اخلطبة للخطيب ،ومن خياطبه للحاجة واملصلحة.

 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يسكت عن خطأ يراه يف أي حال.

 .5أن اجللوس اخلفيف ال يذهب وقتها وسنيتها؛ ألن الرجل جلس ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقوم ويصيل ،ولكن يكون فعلها
قبل اجللوس ً
أداء وبعده قضاء.
ُُّ
 .6مرشوعية حتية املسجد وتأكدها ،وأنها ركعتان.
 .7أن ال يزيد يف الصالة ىلع ركعتني؛ ألنه البد من اإلنصات للخطيب.

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 .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية،
الرياض ،الطبعة األوىل1435 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه .خالصة الالكم
رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة اثلانية 1412 ،ـه1992 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .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)5205( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, combined the
)Maghrib (sunset) and Ishaa' (evening
prayers. He prayed three Rak`aat for
Maghrib then two Rak`aat for Ishaa' with
one Iqaamah (i.e. immediate call for
prayer).

مجع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بني
املغرب والعشاء بمع :صىل املغرب ثالثا،
والعشاء ركعتني ،بإقامة واحدة

 .687احلديث:

**

687. Hadith:

عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما ،-قال« :مجع رسول اهلل Ibn `Umar, may Allah be pleased with him, reported that
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء جبمع:)blessings be upon him, combined the Maghrib (sunset
ً
صىل املغرب ثالثا ،والعشاء ركعتني ،بإقامة واحدة»and Ishaa' (evening) prayers. He prayed three Rak`aat .
for Maghrib then two Rak`aat for Ishaa' with one
Iqaamah (i.e. immediate call for prayer).

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يللة The Hadith shows the way the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, combined between
مجع وهو باملزدلفة بعد جميئه من عرفة من مجعه بني the prayers one night when he was at al-Muzdalifah
صالِت املغرب والعشاء ،وقرصه صالة العشاء after his return from `Arafah. He combined Maghrib
prayer with Ishaa' prayer and shortened the latter to two
ركعتني ،بأذان واحد هلما وإقامة للك صالة.
Rak`aat only with one Adhaan for both and one Iqamah
for each.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• جبمع  :يف مزدلفة ويف يللة مزدلفة.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية مجع اتلأخري بمزدلفة والِت تسىم مجعا؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن وقت الغروب بعرفة فلم جيمع بينهما باملزدلفة إال وقد
أخر املغرب وهذا اجلمع ال خالف فيه.

 .2أن اذلي جيمع بني الصالتني فإنه يقترص ىلع أذان واحد هلما ويقيم للك صالة.

 .3أن أول عمل يبدأ به احلاج إذا وصل إىل مزدلفة أن يبدأ بالصالة قبل أن حيط رحله ،ثم إذا صىل وضع رحله.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ
د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط 1427 ،1ه2006 -م .إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم ،املؤلف :تيق ادلين أبو
الفتح حممد بن يلع القشريي ،املعروف بابن دقيق العيد ،املحقق :مصطىف شيخ مصطىف و مدثر سندس ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل
 1426ـه2005 -م.

الرقم املوحد)10623( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The sanctity of the wives of the Mujahids
for those who stay behind is like the
sanctity of their own mothers.
**

688. Hadith:

َ
َُ ُ
َ ُ َ
ح ْرمة نساء املجاهدين ىلع القا ِعدِين كح ْرم ِة
َ َّ ُ
أمهات ِِهم

: احلديث.688

صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن بريدة
ُ
 « ُح ْر َمة نساء املجاهدين ىلع:-اهلل عليه وسلم
َ
َ
َّ ُ
 ما من َر ُج ٍل من،القا ِع ِدين ك ُح ْر َم ِة أم َهاتِ ِهم
َ
ُ القاعدين َخيْلف
،رجال من املجاهدين يف أهله
ِ ِ
ِ
َ
ُُ ُ َ
 فيأخذ من،فيَخونه فيهم إال وقف هل يوم القيامة
حسناته ما شاء حىت يَ ْرىض» ثم اتلفت إيلنا رسول اهلل
َّ
.» «ما ظنكم؟: فقال-صىل اهلل عليه وسلم-

Buraydah, may Allah be pleased with him, reported that
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The sanctity of the wives
of the Mujahids (those who fight in the cause of Allah)
for those who stay behind is like the sanctity of their
own mothers. Any man, of those who stay behind, who
looks after the family of a Mujahid and betrays his trust
will be made to stand on the Day of Judgment before
the Mujahid who will take away from his good deeds as
much as he likes until he is satisfied." Then, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, turned to us and asked: "So what do you
think (will he leave anything)”?
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The basic principle is that a woman is unlawful to her
non-Mahram males, and the unlawfulness is
emphasized regarding the wives of those who have set
out to fight for the sake of Allah and left their wives
behind, and entrusted them to the men who did not go
out for Jihad. It is obligatory for those men to be
cautious lest they should violate those wives' honor, by
being alone with them, gazing at them, or speaking
lewdly to them. These wives are as unlawful for them
(to marry) as their mothers. This is because the
Mujahids have entrusted their families to the care of
those men, and, therefore, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, advised that it is the
duty of each of those men to do his duty towards them
and not betray the Mujahid's trust by looking at his wife
or attempting any indecent behavior or by being
negligent in looking after their affairs, doing what is
good for them, and warding harm off them. "Anyone
who stays behind looking after the family of a Mujahid
and betrays his trust will be made to stand on the Day
of Judgment before the Mujahid who will take away
from his good deeds as much as he likes until he is
satisfied." This means: Whoever dares to violate the
honor of the wives of Mujahids in their absence, and
betrays them with regards to their wives, then Allah will
enable the Mujahid over him on the Day of Judgment
whereby the Mujahid will take from his good deeds as
much as he wants until he is satisfied and pleased.
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األصل أن املرأة األجنبية حترم ىلع غريها من الرجال
األجانب ويزداد األمر ُح ْر َمة يف نساء املجاهدين
 وتركوا-تعاىل- اذلين خرجوا للجهاد يف سبيل اهلل

 فالواجب. وائتمنوا املقيمني عليهن،نساءهم خلفهم

 ال خبلوة وال،عليهم احلذر من أن يقعوا يف أعراضهم
ُ نظر وال الكم فاحش؛ ألنهن يف اتلحريم َك
حرمة
-صىل اهلل عليه وسلم-  فبني انليب،أمهاتهم عليهم

أن ىلع اإلنسان أن يقوم بما جيب هلم وال خيونه فيهم

 وال يف أن،ال بأن ينظر أو حياول أن يقع يف أمر حمرم
َُ
يق ِّرص فيما هو مطلوب منه من الراعية والعناية
 "ما من َر ُج ٍل.وإيصال اخلري إيلهم ودفع األذى عنهم
َ
ُ القاعدين َخيْلف
،رجال من املجاهدين يف أهله
من
ِ ِ
ِ
َ
ُ ُ َ
 فيأخذ من،فيَخون ُه فيهم إال وقف هل يوم القيامة
 أن من جترأ ىلع: حسناته ما شاء حىت يَ ْرىض" واملعىن
 فإن،نساء املجاهدين حال غيبتهم وخانهم يف نسائهم

 يمكن املجاهد منه يوم القيامة؛ فيأخذ-تعاىل- اهلل
َّ املجاهد من حسنات اخلائن ما شاء حىت يرىض
وتقر
" "فما ظنكم؟:-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم قال.عينه
أي فما تظنون يف رغبة املجاهد يف أخذ حسناته

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
واالستكثار منها يف ذلك املقام؟ أي ال يبىق منها يشء Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "So what do you think (will he leave
إال أخذه.
anything)?" i.e. How do you think the Mujahid would
take advantage of this chance of acquiring a large
amount of good deeds? In other words, nothing will
remain, as he will take all of that man's good deeds.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
َ
ْ
اتلخريج :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األسل ِ َّ
يم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َخيْل ُف ُ
رجال  :يكون خليفة عنه وقت غيابه ويقوم عنه حبواجئهم.
ِ
ً
• فيخونهم  :بدال من القيام حبواجئهم يتعرض بهم بالسوء من انلظر أو الالكم أو حماولة الفاحشة.

فوائد احلديث:
ُّ
 .1احلض ىلع اتلاكفل بني املسلمني وحرص لك منهم ىلع سالمة اآلخرين.
 .2اتلحذير من اخليانة ويشتد ذلك يف ِّ
حق املجاهدين يف سبيل اهلل؛ ألن املجاهدين يقومون بنرصة ادلين ويدافعون عن القاعدين ،فال جيوز
لقاعد أن يتعرض لنسائهم بوجه من الوجوه مستغال غياب الزوج.

 .3يعاقب املعتدي ىلع نساء املجاهدين بعرض حسناته يوم القيامة ىلع ذلك املجاهد يلأخذ منه ما شاء.

ِ .4حيطة اإلسالم ىلع سالمة أمن املجاهدين والغائبني عن أهليهم.
َّ
 .5فيه ِعظم فضل املجاهدين وأن الرشع قد َحىم أعراضهم حال غيبتهم وتوعد من ينتهكها بأشد العقوبات.
 .6ثبوت القصاص بني اخلالئق يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   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 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8901( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َّ َ
ُ ِّ َ ُ
ُ ُ ُ َّ
َ
ور أم ِيت،
ير واله ِ
ب ىلع ذك ِ
حرم ِبلاس احل ِر ُ ِ
َّ َ
وأحِل ِإلناث ِِه ْم

 .689احلديث:

Wearing silk and gold is forbidden for the
males of my Ummah and is allowed for
their females.
**

689. Hadith:

َ
ُ
عن ٍّ
هلل -صىل
يلع -ريض اهلل عنه -قال :رأيت رسول ا ِ
َ
َ َ
اهلل عليه وسلم -أ َخ َذ َحر ً
يرا ،فجعله يف يمينه ،وذهبًا
ِ
ُ ُ
َّ َ َ
ْ
ٌ
ور
ُفجعله يف شماهل ،ثم قالِ « :إن هذي ِن حرام ىلع ذك َ ِ
َّ
َّ
أم ِِت» .عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه :-أن
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالُ « :ح ِّر َم بل ُ
اس
ِ
ِ
َّ
ُ َّ َ
واذل َهب ىلع ُذ ُكور أُ َّ
َ
إلناثِ ِه ْم».
ل
ح
وأ
،
ِت
م
ير
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احل ِر ِ
درجة احلديث :صحيح بروايتيه.

`Ali, may Allah be pleased with him, reported: ''I saw the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, taking silk in his right hand and gold in his
left hand then he said: 'These two are forbidden for the
males of my Ummah.' '' Abu Musa Al-Ash`ari, may Allah
be pleased with him, reported that the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: ''Wearing silk and gold is forbidden for the males
of my Ummah and is allowed for their females''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic with its two versions.

املعىن اإلمجايل:

أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حريرا فجعله يف
يده ايلمىن ،وأخذ ذهبا فجعله يف يده اليَسى ،ثم

قال :إن هذين –احلرير واذلهب -حرام ىلع ذكور
أمِت؛ فلبس احلرير واذلهب حرام ىلع ذكور هذه
األمة؛ إال فيما استثين لكباس احلرير حلكة أو جرب

ال يقوم فيها غريه مقامه ،وكأنف اذلهب؛ أما النساء
فهما حالل هلن ،فلهن أن يلبسن منهما ما شنئ؛ إال

إذا بلغ حد اإلرساف ،فإن اإلرساف ال حيل؛ لقول
{وال ت ُ َْسفُوا إنَّ ُه ال ُحي ُّ
ب ال ْ ُم َْسف َ
اهلل تعاىلَ :
ني}
ِ
ِِ
ِ
ِ
(ألعراف.)31 :

Brief Explanation:
**

The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, grabbed silk with his right hand
and gold with his left hand and said: ''These two –silk
''and gold– are forbidden for the males of my Ummah.
So, wearing gold and silk are impermissible for male
Muslims, except if one suffers itching or mange and he
has no alternative but to wear silk. Another exception is
wearing a gold nose if needed (when the nose is cut).
Women, however, are allowed to wear what they like
but without excess, which is forbidden. Allah says: {Be
not excessive. Indeed, He likes not those who commit
]excess.}' [Surat-ul-A`raaf: 31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
راوي احلديث :حديث يلع ريض اهلل عنه :رواه أبو داود والنساِئ وابن ماجه وأمحد .حديث أيب موىس ريض اهلل عنه :رواه الرتمذي والنساِئ وأمحد.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
َّ
َ
أبو ُموىس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1اذلهب واحلرير حالل لنساء األمة اإلسالمية ،حرام ىلع ذكورها.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض،
الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان،
الطبعة :اثلانية .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق:
حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن الصغرى للنساِئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب
املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 1421ـه2001 -م .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش:
املكتب اإلساليم .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)4292( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ْ ُ
-صىل اهلل عليه وسلم- ْحِلت إىل رسول اهلل
ُ ُ ُْ
َ َََ ُ ْ َ
 ما كنت أ َرى: فقال.َوالقمل يتناث ُر ىلع وجيه
َ َ َََ َ َ َ
ُ
َ َْ
اجلهد
أو ما كنت أ َرى- الوجع بلغ بِك ما أ َرى
َ
َََ
ُ ََ
: فقال. ال:جتد شاة؟ فقلت
ِ ! أ-بلغ بك ما أرى
ُ
 أو أطعم ستة مساكني،ص ْم ثالثة أيام

I was carried to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, and lice were falling on my face. He
said: I never thought your ailment has
reached such an extent. Can you afford a
sheep (as a ransom for shaving your head)?
I replied: No. He then said: Fast three days,
or feed six poor people, each with half a
Saa` (1.5 Kg approx).
**

690. Hadith:

: احلديث.690

ْ َ
ْ َ
ُ
ب بن
ِ  «جلست إىل كع:عن عبد اهلل بن مع ِق ٍل قال
ْ ُ
َّ ِ  نزلت: فقال، فسأتله عن الفدية،ج َر َة
.يف خاصة
ع
ْ
ُ  ُمحل.ويه لكم اعمة
صىل اهلل- ت إىل رسول اهلل
ِ
َ َ
ُ ما ُكنْت: فقال.الق ْم ُل يَتَ َناثَ ُر ىلع وجيه
 و-عليه وسلم
َ
ُ
َ
ْ
ََ
َ أُ َرى
أو ما كنت أ َرى اجلَه َد- الو َج َع بَلغ بِك ما أ َرى
َ
ََ
 صم: فقال. ال:جت ُد شاة؟ فقلت
أ
!
رى
بلغ بك ما أ
ِ
للك مسكني-  أو أطعم ستة مساكني،ثالثة أيام

`Abdullah ibn Ma`qil reported: "I sat with Ka`b ibn `Ujrah
and asked him about the Fidyah (ransom) and he
replied: 'It (the verse) was revealed concerning my case
specifically, but it is also meant for you in general. I was
carried to the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, and lice were falling on my
face. He said: ‘I never thought your ailment has reached
such an extent. Can you afford a sheep (as a ransom
for shaving your head)?’ I replied: ‘No.’ He then said:
‘Fast three days, or feed six poor people, each with half
a Saa` (1.5 Kg approx).’" In another narration: "The صىل-  «فأمره رسول اهلل: ويف رواية.»-نصف صاع
ُْ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َ ْ َ أن ُي ْطع َم فَ َرقًا ب-اهلل عليه وسلم
 أو يه ِدي، ني ِس َّت ِة
ِ
be upon him, ordered him to either feed six people three
ً َ
.» أو يصوم ثالثة أيام، شاة
Saa` (each will take half a Saa`), slaughter a sheep as
a sacrifice, or fast three days".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ْ ُ
ْ َ
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon - ج َر َة
 كعب بن ع-صىل اهلل عليه وسلم- رأى انليب
**

him, saw Ka`b ibn `Ujrah in Al-Hudaybiyyah while being
in the state of Ihram, and lice were falling down his face
out of his illness. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, felt sorry for him and said he
never thought his ailment was that serious. Then he
asked Ka`b: "Can you afford a sheep?" He said: "No."
So, Allah, Blessed and Exalted, revealed the verse
(which means): {And whoever among you is ill or has
an ailment of the head [making shaving necessary]
must offer a ransom of fasting [three days] or charity or
sacrifice.} [Surat-ul-Baqarah: 196] Thereupon, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
gave him choice either to fast three days, or feed six
poor people; each receiving half a Saa` of wheat or the
like. Both choices are an expiation for shaving his head
during the state of Ihram because he was forced due to
the ailment in his head. In the other narration, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
gave him three options.
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 وإذا القمل، يف احلديبية وهو حمرم-ريض اهلل عنه
َّ َ
صىل اهلل-  ف َرق انليب،يتناثر ىلع وجهه من املرض
 ما كنت أظن أن املشقة: حلاهل وقال-عليه وسلم

 أجتد شاة: ثم سأهل. اذلي أراه،بلغت منك هذا املبلغ
َ
َ َ
 {ف َم ْن اكن:-تبارك وتعاىل-  فأنزل اهلل، ال:فقال
ْ َ
َ ْ ً َ
ْ ً َ َ ُ ْ
ٍأسه ف ِفدية ِم ْن ِصيَام
ِ ِمنكم م ِريضا أو به أذى ِمن ر
َّ  وعند ذلك.أو ن ُ ُسك} اآلية
ْ أو َص َدقَ ٍة
ْ
- خريه انليب
ٍ
 أو إطعام، بني صيام ثالثة أيام-صىل اهلل عليه وسلم
ٍ
 أو،صاع من بُ ٍّر
 للك مسكني نصف،ستة مساكني

 اذلي، ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه،غريه
 ويف، من أجل ما فيه من هوام،اضطر إيله يف إحرامه
َّ ،الرواية األخرى
.خريه بني اثلالثة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > الفدية وجزاء الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ ْ
َ ً ْ َ
ََ ْ َ َ ْ ُ َ َ ً ْ
• نَ َزلت َّ
أو ن ُس ٍك}.
أسه ف ِفدية ِمن ِصيامٍ أو صدق ٍة
يف  :يعين اآلية ويه قوهل -تعاىل{ :-فمن اكن ِمنكم م ِريضا أو به أذى ِمن ر ِ
َ ُ
• الق ْمل  :حرشة معروفة تنترش يف ابلدن وتسبب حكة.
َُ
• ما كنت أرى  :ما كنت أظن.
َ
• ما أ َرى  :أي :أشاهد.
ْ
• اجلَهد  :املقصود به املشقة.
َ
ْ
َ
ْ
ََ ُ
ُ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ
ُ
َ ََ ُ
ني .ومقدار الصاع بالكيلو " :ثالثة كيلو غرامات تقريبا
ني معت ِدتل ِ
• الفرق ِ :مكيال يسع ثالثة آصع نبوية .والصاع :أربعة أمداد .والمدِ :ملء كف ِ
"
ََ
ُ
جتد شاة  :أحتصل ىلع شاة تلذبح وتوزع ىلع الفقراء مكة
•أ ِ
َََ َ
ُ
• يتناثر  :يتساقط.
• َ
الو َجع  :املرض واأللم.
ََ
• بَلغ  :انتىه.
• صم  :الصيام اإلمساك عن شهويت الفرج وابلطن نهارا اكمال بنية اتلقرب.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع فهم معاين القرآن وأسباب نزوهل.
 .2جواز حلق املحرم شعره للعذر.
 .3حتريم حلق املحرم رأسه من غري عذر ،ولو فدى.
 .4وجوب الفدية يف حلق املحرم رأسه ولو للعذر.
 .5فدية احللق ىلع اتلخيري بني ثالثة أشياء  :ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني.
 .6أن فدية حلق الرأس  ،أن يُعطى للك مسكني نصف صاع ( كيلو ونصف تقريبا ) سواء من الرب أو من غريه.
ُْ َ
 .7كون السنة ُم َف َِّسةُ ،
ومبَيِّنَة للقرآن .فإن "الصدقة " املذكورة يف اآلية جم َملة ،بيَّنها احلديث.
ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً
ْ َ
َ ْ
ب بن ُعج َرة.
 .8سبب نزول اآلية { فمن اكن ِمنكم م ِريضا…} الخ قضية كع ِ
 .9فيه رأفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .10فيه تفقد األمري والقائد أحوال رعيته.
 .11يَُس الرشيعة اإلسالمية بإباحة فعل املحظور يف اإلحرام عند احلاجة وجربه بالفدية دفعا للحرج.
 .12أن اآلية إذا نزلت لسبب فالعربة بعمومها ال خبصوص السبب.
ُ ْ ََ
َ ْ
ب بن عجرة ":والقمل يتناثر ىلع وجيه".
 .13جواز اتلرصيح بما يستحيا منه يف مقام اتلعليم؛ لقول كع ِ
 .14أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال يعلم الغيب إال ما أطلعه اهلل عليه.
ْ
ث وبعده.
 .15جيوز احللق قبل اتلكفري وبعده ،ككفارة ايلمني ،جتوز قبل احلِن ِ
 .16من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثال وهو حمرم بالعمرة ،فإنه يذحبه يف مكة ،ويوزع حلمه ىلع الفقراء وال يأكل منه.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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)4536( :
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A man from among those who were before
you was called to account (by Allah on the
Day of Judgment). No good deeds were
found in his record except that he, being a
rich man, used to enter into transactions
with people and used to command his
servants to show leniency towards those
who were insolvent. Allah, the Exalted,
said: We are more entitled to this
(leniency) than him. Pardon him.

ُ
ُ ََْ
ُ
ُ
 فلم يوجد هل من،حو ِسب رجل ممن اكن قبلك ْم
َُ
َْ
 إال أنه اكن خيالط انلاس واكن،اْلري ِشء
َ َْ ُ
ُ َ َ ََ
ً ِ ُم
اوزوا عن
 واكن يأمر غِلمانه أن يتج،وْسا
ُْ
ُّ َ
 َنن أحق بذلك:-عز وجل-  قال اهلل،المع َِّس
ُ َ
منه؛ جتَاوزوا عنه
**

691. Hadith:

: احلديث.691

َ َ
َ
Abu Mas`ood al-Badri, may Allah be pleased with him,  قال: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب مسعود ابلدري
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َّ ُ ُ َ
ُ  « ُحوسب:-وسلَّم
َ اهلل َعلَيْه
ُ  َص َّىل- اَلل
رجل ممن
رسول
ِ
ِ
blessings be upon him, said: "A man from among those
ََْ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
who were before you was called to account (by Allah  إال أنه اكن، فلم يوجد هل من اخلري يشء،اكن قبلكم
َُ
ُ  واكن،خيالط انلاس واكن ُمورسا
on the Day of Judgment). No good deeds were found يأمر غلْ َمانَه أن
ِ
ِ
in his record except that he, being a rich man, used to ُّ َ
ُْ
َُ َ ََ
enter into transactions with people and used to  حنن أحق:-عز وجل-  قال اهلل،يتجاوزوا عن المع َِس
ُ َبذلك منه؛ َجت
command his servants to show leniency towards those
.»اوزوا عنه
who were insolvent. Allah the Exalted said: 'We are
more entitled to this (leniency) than him. Pardon him" '.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

"A man from among those who were before you was
called to account", i.e. a man from the previous nations
was held accountable by Allah for the actions he had
done. "No good deeds were found in his record", i.e. he
had done no righteous deeds that bring one closer to
Allah the Almighty. "Except that he, being a rich man,
used to enter into transactions with people", i.e. he
used to conduct business transactions with them and
give them loans. "And used to command his servants
to show leniency towards those who were insolvent",
i.e. he ordered his servants to be tolerant with those
who cannot pay back their debts by giving them respite
or by reducing their debt. "Allah the Exalted said: We
are more entitled to this (leniency) than him. Pardon
him", i.e. Allah forgave him as a reward for his kind
treatment of people and his gentleness and leniency
with them.

ُ " ُحوسب
 ىلع أعماهل-تعاىل- رجل" أي حاسبه اهلل
ِ
َ
َ
ُ  "ممن اكن قبْل.الِت قدمها
،ك ْم" من األمم السابقة
َ
"فلم يُوجد هل من اخل َ ْري يشء" أي من األعمال الصاحلة
َُ
 "إال أنه اكن خيالط انلاس.-تعاىل- املقربة إىل اهلل
ً واكن ُم
ورسا" أي يتعامل معهم بابليوع واملداينة واكن
ِ
ْ
َ
َ
ُْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ  "واكن يأمر ِغلمانه أن يتج.غنيا
"اوزوا عن المع َِس
أي يأمر غلمانه عند حتصيل ادليون الِت عند
ُ  أن يتساحموا مع،انلاس
المعَس الفقري املديون اذلي
ليس عنده القدرة ىلع القضاء بأن ينظروه إىل
َّ  أو َحيطوا عنه من،امليَسة
-عز وجل-  "قال اهلل.ادلين
ُ َ حنن أحق بذلك منه؛ َجت:
،اوزوا عنه" أي عفا اهلل عنه
 واتليسري، والرفق بهم،ماكفأة هل ىلع إحسانه بانلاس

.عليهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حوسب  :أي بعد موته يف قربه أو أنه إخبار عما سيكون يوم القيامة بصيغة املايض.
• خيالط انلاس  :يعاملهم بابليوع واملداينة.
مورسا ًّ :
ً
غنيا.
•
• غلمانه  :مجع غالم واملراد به اخلادم.

• املعَس  :اذلي عجز عن قضاء ما عليه من ادلين يف احلال.

فوائد احلديث:

ُ
ُ ْ
 .1فيه أن التسامح مع َ
المع َِس وتفريج ك ْربته من أفضل األعمال.
الم ِدين
 .2احلث ىلع خمالطة انلاس واتلعامل معهم.
َ ْ ٌ
َ ُ
رشع نلا إذا لم خيالف رش ِعنا.
 .3رشع من قبلنا

 .4اجلزاء من جنس العمل.

 .5احلث ىلع التسامح مع املدين إما باإلنظار أو العفو اليلك.

 .6فضل تيسري مصالح انلاس.
 .7جواز اتلعامل َّ
بادلين.

ُ ِّ
الم َولك.
 .8صحة تربع الوكيل إذا اكن بإذن

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار،
انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.ـ صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل1432 ،ه .اتليسري برشح اجلامع الصغري،
تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م.

الرقم املوحد)3707( :
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َّ
حج ِب مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف

I was taken to perform pilgrimage with the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, in the Farewell
Pilgrimage, when I was seven years old.

حجة الوداع ،وأنا ابن سبع سنني

 .692احلديث:

**

692. Hadith:

السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -قالُ « :
عن َّ
ح َّج يب As-Saa’ib ibn Yazeed, may Allah be pleased with him,
reported: "I was taken to perform pilgrimage with the
مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
الوداع ،وأنا ابن سبع سنني».
be upon him, in the Farewell Pilgrimage, when I was
seven years old".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ٌّ
صحايب صغريAs-Saa’ib ibn Yazeed, may Allah be pleased with him, ،
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
was a young Companion. He preformed Hajj with his
ْ
أهلُ ُ
َّ
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
عهد
ىلع
ه
حج به
family during the lifetime of the Prophet, may Allah's
فأدرك حجة الوداع ،وأقرهم انليب -عليه الصالة peace and blessings be upon him, in the Farewell
ُ
Pilgrimage. The Prophet, may Allah's peace and
وحت َس ُ
ب هل حجة
والسالم -ىلع احلج بالصبيان،
blessings be upon him, approved that young children
َ ً
ََْ ُ ُ
تطوع ،لكن إذا بلغ يلزمه أن حيج مرة أخرى حجة perform Hajj and said that they would be rewarded for
اإلسالم ،ويفعل َّ
يب يف احلج مثل فعل الكبري من it. However, it is considered a voluntary Hajj, and they
الص ُّ
ِ
must perform the obligatory Hajj after reaching puberty.
َّ ُّ َ
املخ ِ
اإلحرام واتلجرد ِمن ِ
يط واتللبية وحنوها ،فإذا The child does in his Hajj the same rituals that the adult
does, including Ihram, not wearing form-fitting clothes,
عجز عنها فعلها عنه َو ِ ُّيل ُه ،كأبيه وأمه.
saying the Talbiyah, and so on. If the child is unable to
do any of the rituals, then his guardian - such as his
father or mother - should do it on his behalf. [At;Tawdeeh li-Sharh aj-Jaami‘ as-Saheeh, 12:473
;‘Umdat-ul-Qaari, 10:218; Nuzhat-ul-Muttaqeen, 2:898
Ibn `Uthaymeen, Sharh Riyaad-us-Saaliheen, 5:326]327
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريجَّ :
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َّ َ
َ
َ َّ ُ
ْ َ
• حجة الوداع ُ :س ِّميَ ْ
ع َّ
انلاس ملا خ َطبَ ُهم يف عرفة.
ت َح َّجة ال َوداع؛ ِألنه -عليه الصالة والسالم -ود

فوائد احلديث:

َ ََ
 .1جواز ِّ
ويألف َها.
حج الصيب قبل ابللوغ؛ يلتعود ىلع الطاعة
 .2تَ ْدر ُ
يب األبناء ىلع أداء العبادات.
ِ
َ ُ
ابة األجر للصيب والويل ىلع أداء احلج وإن اكن تطواعً.
ِ .3كت

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 - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
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وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل،
1430ه.

الرقم املوحد)2750( :
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ريض- حديث امليسء صالته من رواية رفاعة

The Hadith of the one harming his prayer
as reported by Rifaa`ah, may Allah be
pleased with him.

-اهلل عنه

**

693. Hadith:

Rifaa`ah ibn Raafi` Al-Zuraqi, a Companion of the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
said: “The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, was sitting in the mosque when
a man came in and prayed near him. When the man
moved toward the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, to greet him after the prayer,
the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: ‘Go back and pray again,
for you have not prayed.’ The man went back and
prayed as he had prayed before and he came to the
Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon
him, who said: ‘Go back and pray again, for you have
not prayed.’ The man said: ‘O Messenger of Allah!
Teach me how to do it.’ He said: ‘When you stand
facing the Qibla (prayer direction), say the Takbir
(“Allahu Akbar!”) and recite the Mother of the Qur’an
(Surat-ul-Fatihah), then recite whatever you like of the
Qur’an. Then bow with your palms resting on your
knees and your back unbent for enough time. When
you rise your head, stand up straight until the bones fit
well in their joints. Then prostrate until you are at ease
in prostration, and when you raise your head, sit on
your left thigh. Then do that in every bowing and
prostration.’” In another narration, the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, said: “The
prayer of any one of you is not complete until he
performs ablution perfectly, as Allah, the Almighty, has
ordered. He should wash his face and then his hands
up to the elbows, wipe his head and (wash) his feet up
to the ankles. Then he should say the Takbir and praise
Allah, the Almighty. He should then recite the Qur'an as
much as it is convenient for him.” He said: “He then
says the Takbir and prostrates himself, so his face or
forehead is at rest on the ground and his joints return
to their places and are loosened. Then he should say
the Takbir and sit to the right on his hips and keep his
back erect.” He described the nature of prayer in this
way by offering four Rak`ahs until he finished it. Then
he said: “The prayer of any of you is not complete
unless he does this.” In another version, he said:
“Perform ablution as Allah, the Almighty, ordered you
to, then utter the two Testimonies of Faith, announce
the Iqamah (first call to prayer), and say the Takbir. If
you have memorized some parts of the Qur’an, recite
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: احلديث.693

 واكن من،-ريض اهلل عنه- عن رفاعة بن رافع الزريق

 جاء رجل: قال-صىل اهلل عليه وسلم- أصحاب انليب

 جالس يف-صىل اهلل عليه وسلم- ورسول اهلل
َ َ ْ ثم ان، فصىل قريبا منه،املسجد
- رصف إىل رسول اهلل
َّ َ
-  ف َسل َم عليه فقال رسول اهلل،-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ
، فإنك لم تصل، أ ِعد َصالتك:-صىل اهلل عليه وسلم
َّ
ْ َ
 ثم انرصف إىل، فرجع فصىل كنَحو ِم َّما َصىل:قال
ْ َ
 " أ ِعد: فقال هل،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِّ
ِّ ُ
 َعل ْم ِين، يا رسول اهلل: فقال."  فإنك لم ت َصل،صالتك
َ
ْ ُ َ َ
ْ ْ
 ث َّم اق َرأ،استَقبَلت القبلة فك ِّرب
 "إذا: قال،كيف أ ْص َنع
ْ َ
ْ
ْ َ
ِّ
 فاج َعل، فإذا َركعت، ثم اقرأ بما ِشئت،بأم القرآن
َ َ َ
ْ َ
ْ
َ ْ
ِّ
 وام ُدد ظه َرك َو َمك ْن،احتَيْك ىلع ُركبَتيك
ر
ُ ُ
َ َْ ُ َ
 فإذا رفعت رأسك فأ ِقم صلبك حىت ترجع،لِركو ِعك
َ ََ
ِّ َ َ َ َ َ
ُ ك ْن ل ُس
،جو ِدك
 وإذا سجدت فم،اصلها
ِ
ِ ْ العظام إىل مف
َ
ْ َ
َْ
 ثم، فاج ِلس ىلع ف ِخ ِذك اليَسى،فإذا َرفعت َرأ َسك
ْ
 «إنها ال: ويف رواية.اصنَع ذلك يف لك ركعة وسجدة
ُ تَت ُّم صالة أَ َحد
ُ كم حىت ي ُ ْسب َغ
الو ُضوء كما أمره اهلل
ِ
ِ
ِ
 ويمسح، فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني،عز وجل

 ثم يكرب اهلل عز وجل،برأسه ورجليه إىل الكعبني
َ
َ
 ثم، ثم يقرأ من القرآن ما أ ِذن هل فيه وتيَ ََّس،وحيمده
َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ
ْ
ِّ
 َجبْ َهتَه:وربما قال- جد فيُ َمكن َوج َهه
يكرب فيس
َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ
ْ
َ
 ثم،اصله وتسرت ِيخ
ِ  حىت تطم ِنئ مف-من األرض
ُ،يكرب فَيَ ْستَوي قاعدا ىلع َم ْق َع َده ويقيم ُصلْبَه
ِ
ُّ ال تَتم،فوصف الصالة هكذا أربع ركعات َت ْف َرغ
ِ
 «فتوضأ: ويف رواية.صالة أحدكم حىت يفعل ذلك
ْ ََ
 فإن، فأقم ثم كرب، ثم تش َّهد،كما أمرك اهلل جل وعز
ْ ِّ  وإال فامحد اهلل َو َك،اكن معك قرآن فاقرأ به
رب ُه
ْ ِّ َ
.»َوهلل ُه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
them, otherwise, busy yourself praising and exalting
Allah”.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith is known as “The Hadith of the one harming
his prayer”. Commentators quote this Hadith when
describing the obligatory acts and conditions of the
prayer. In this Hadith, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, taught perfectly the
components of the prayer that must be present.
Anything that is not mentioned in this Hadith is not
considered obligatory. In general, this Hadith relates
an incident where a Companion called Khallad ibn
Raafi` entered the Masjid after the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, and performed
prayer without perfecting its actions and words. When
the man had finished his prayer, he came to greet the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
with the greeting of peace. The Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, replied to him and
said: “Go back and pray again, for you have not
prayed.” The man returned and prayed in the same way
he had done before. He then went to the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, who told him
to go back and pray again, for he had not prayed. On
the third time, the man said: “I swear by the One who
sent you with the Truth, I cannot pray better than this!
Please, teach me how to do it.” As the man had a thirst
for knowledge and was still prepared to gain it after
going back and forth, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, said to him: “When you
want to pray, say the Takbirat-ul-Ihram (to initiate the
prayer) and recite whatever is convenient to you from
the Qur’an after Surat-ul-Fatihah. Then bow until you
are at ease in bowing and then rise until you are
standing up straight. Then prostrate until you are at
ease in prostration and then sit up until you are at ease
in sitting. Then do that throughout the whole prayer,
except for the Takbirat-ul-Ihram, which is only said in
the first Rak`ah. The other versions of the Hadith listed
a couple of other conditions for prayer, such as facing
the Qibla (prayer direction) and performing ablution.

**

 وهو،هذا احلديث معروف حبديث املّسء صالته

عمدة الرشاح يف بيان صفة الصالة بأراكنها
َّ
صىل اهلل عليه-  حيث بني انليب،وواجباتها ورشوطها

 الِت،واتلبيني ألعمال الصالة
 اغية اتلعليم-وسلم
ِ
جيب اإلتيان بها ويعترب ما ترك يف هذا احلديث من
-  أن انليب: وجممل هذا احلديث.فعلها غري واجب

 فدخل رجل من، دخل املسجد-صىل اهلل عليه وسلم
َّ َ
 فصىل صالة غري،) اسمه (خالد بن رافع،الصحابة
 جاء إىل، فلما فرغ من صالته.تامة األفعال واألقوال

 فسلم عليه فرد عليه،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ِّ َ
 فرجع. فإنك لم تصل، ارجع ف َصل:السالم ثم قال هل
،وعمل يف صالته اثلانية كما عمل يف صالته األوىل

: فقال هل،-صىل اهلل عليه وسلم- ثم جاء إىل انليب
ِّ َ
 فأقسم الرجل.ارجع ف َصل فإنك لم تصل ثالث مرات

 ما أحسن غري ما فعلت، واذلي بعثك باحلق:بقوهل
ِّ َ
، وتاقت نفسه إيله،فعلمين فعندما اشتاق إىل العلم
صىل اهلل- وتهيأ لقبوهل بعد طول الرتديد قال هل انليب

 إذا قمت إىل الصالة فكرب: ما معناه-عليه وسلم

 بعد، ثم اقرأ ما تيَس من القرآن،تكبرية اإلحرام
ً
 ثم،قراءة سورة الفاحتة ثم اركع حىت تطمنئ راكعا
ارفع من الركوع حىت تعتدل قائما وتطمنئ يف
ً
 ثم ارفع من،اعتدالك ثم اسجد حىت تطمنئ ساجدا
ً
 وافعل هذه.السجود واجلس حىت تطمنئ جالسا
 ماعدا تكبرية،األفعال واألقوال يف صالتك لكها
 فإنها يف الركعة األوىل دون غريها من،اإلحرام

 وقد لفتت الروايات األخرى إىل بعض.الركعات

.رشوط الصالة اكستقبال القبلة وطهارة الوضوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
. رواه أبو داود:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  رفاعة بن رافع الزريق:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

َّ
َ
• أسبغ  :أسبغ :من قوهلم :أسبغت الوضوء :أي أتممته؛ بمعىن :أبلغته مواضعه ،ووفيت لك عضو حقه.
َّ
• أم الكتاب  :يه الفاحتة ،سميت بذلك؛ جلمعها املعاين العظيمة الِت اشتمل عليها القرآن ،وألنها فاحتته يف اتلالوة والكتاب.
• ما تيَس من القرآن  :ما سهل عليك معرفته من القرآن ،واملراد بذلك سورة الفاحتة.

• ركعت  :الركوع :حين الظهر حىت تمس ايلدان الركبتني ،وكماهل حىت يستوي الرأس بالظهر.
َّ
• أقم صلبك  :الصلب هو آخر فقار الظهر.
َّ
• كربه وهلله  :قال" :اهلل أكرب" و"ال هلإ إال اهلل".
• فكرب  :يعين :قل" :اهلل أكرب".

فوائد احلديث:

ٌ
ٌ
ٌ
عظيم جليل يسميه العلماء "حديث املّسء يف صالته".
 .1هذا حديث
ِّ
َّ
 .2أن املعلم يبدأ يف تعليمه باألهم فاألهم ،وتقديم الفروض ىلع املستحبات.
َّ
 .3أن االستفتاح ،واتلعوذ ،والبسملة ،ورفع ايلدين ،وجعلهما ىلع الصدر ،وهيئات الركوع ،والسجود ،واجللوس ،وغري ذلك -لكها مستحبة.
ً
َّ
َّ
 .4أن من أَت بعبادة ىلع وجه غري صحيح جهال ،ومىض زمنها ،فإنه ال يطلب منه إاعدتها؛ وهذا ما دلت عليه قواعد اإلسالم.
َّ
ُ
َّ
ً
 .5انليف يف قوهل" :فإنك لم تصل" نىف أن يكون عمله صالة ،والعمل ال يكون منفيًا إال إذا انتىف يشء من واجباته.
َّ
 .6أن صالة املّسء بالكيفية الِت صالها غري صحيحة ،وال جمزئة ،ولوال ذلك لم يؤمر بإاعدتها ,ويلكن يف ذلك عربة وعظة ملن ينقرون
َّ
صالتهم ،وال يتمونها ,ويلعلموا أنها صالة غري جمزئة.
ً
َّ
َّ
جهال وال ً
سهوا ،بديلل أمر املصيل باإلاعدة ،ولم يكتف -صىل اهلل عليه وسلم -بتعليمه ،وألنها من باب املأمورات
 .7أن هذه األراكن ال تسقط
الِت ال يعذر تاركها جبهل وال نسيان.

 .8يستحب للمسؤول أن يزيد يف اجلواب إذا اقتضت املصلحة ذلك ،كأن تكون قرينة احلال تدل ىلع جهل السائل ببعض األحاكم الِت حيتاجها.
ِّ
 .9مرشوعية حسن اتلعليم ،وطريقة األمر باملعروف؛ بأن يكون بطريقة سهلة ميَسة ،حىت ال ينفره ،فريفض املتعلم إذا ُعلم بطريق العنف

والشدة والغلظة.
َّ
َّ
 .10وجوب الرتتيب بني األراكن؛ ألنه ورد بلفظ "ثم" ،كما أنه مقام تعليم جاهل باألحاكم.
َّ
 .11وجوب استقبال القبلة للصالة ،وأن ذلك رشط.
َّ
 .12وجوب الوضوء وإسباغه للصالة ،وأن ذلك رشط.
 .13وجوب الطمأنينة يف الرفع من الركوع ،والرفع من السجود.

 .14الطمأنينة :يه الركن اتلاسع من أراكن الصالة.

 .15يفعل هذه األراكن يف لك ركعة من أراكن الصالة ،عدا تكبرية اإلحرام ،فيه يف الركعة األوىل دون غريها.
ً
 .16يدل احلديث ىلع وجوب األعمال املذكورة يف هذا احلديث؛ حبيث ال تسقط ً
سهوا وال جهال ،ويه ( :أ) تكبرية اإلحرام :ويه ركن من أراكن

الصالة يف الركعة األوىل فقط(.ب) قراءة الفاحتة يف لك ركعة ،ثم الركوع ،واالعتدال منه ،ثم السجود ،واالعتدال منه ،والطمأنينة يف لك هذه
َّ
األفعال ،حىت يف الرفع(.ت) أما بقية األراكن -اكلتشهد ،والصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والتسليم -فقال ابلغوي :إنها معلومة دلى
السائل.

املصادر واملراجع:

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 .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،ط ،1دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة
العربية السعودية1412 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .تيسري العالم،
للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -م  .سنن النساِئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية
 حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البنحجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)10901( :
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Hadith of Dhul-Yadayn concerning the
prostration of forgetfulness.

حديث ذي ايلدين يف سجود السهو
**

694. Hadith:

: احلديث.694

َّ
َ ُ
 «صىل بنا رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ه َر ْي َرة
ْ َ  إحدى َص-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل
ِّ ِ الِت الْ َع
- يش
َ ُ
َّ ين
َ قال ابن سري
- ولكن نسيت أنا،وسماها أبو ه َر ْي َرة
ِ ِ
َّ
َ فقام إىل َخ َشبة، ثم سلَّم،فصىل بنا ركعتني
:قال
ٍ
َ َ َّ َ
َ ْ
 فاتكأ عليها كأنه غضبان،َمع ُروض ٍة يف املسجد
َ َ
، و ش َّبك بني أصابعه،ووضع يده ايلُمىن ىلع اليَُسى
َ ُ  َق:الَس َاع ُن من أبواب املسجد فقالوا
َ َّ وخرجت
رص ِت
 فهابا أن-ويف القوم أبو بكر وعمر- الصالة
 ذو: يقال هل، ويف القوم رجل يف يديه ُطول،يكلماه
َ ُ َ أنسيت؟ أم ق، يا رسول اهلل:ايلدين فقال
رص ِت
ْ َ  لم أَن ْ َس َول َ ْم ُت ْق:الصالة؟ قال
 أكما يقول ذو: فقال،رص
َّ
َّ
َّ
 ثم، ثم سل َم، فتقدم فصىل ما ترك، نعم:ايلدين؟ فقالوا
َّ  ثم رفع رأسه،كرب وسجد مثل سجوده أو أطول
َّ
،فكرب

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, led us in one of the two
afternoon prayers." Ibn Seereen said: "Abu Hurayrah
mentioned it by name but I forgot it." Abu Hurayrah
added: "He (the Prophet) prayed two Rak`ahs and then
finished the prayer with Tasleem. Then, he went toward
a piece of wood laying across the mosque and leaned
upon it in such a way as if he was angry. He placed his
right hand over the left and interlaced his fingers. The
people who were in a haste left the mosque through its
gates, saying: 'The prayer has been shortened.' Abu
Bakr and `Umar, who were present at that time, did not
dare to talk to the Prophet. Also among them was a
long−handed man called Dhul−Yadayn who asked the
Prophet: 'O Messenger of Allah, have you forgotten or
has the prayer been shortened?' He, may Allah’s peace
and blessings be upon him, replied: 'I have not
forgotten, nor has it been shortened," then he said: 'Is
what Dhul-Yadayn has said true?' They (the people)
answered in the affirmative. So he moved forward and
prayed what he missed, then finished the prayer. Then
he made Takbeer and prostrated as he normally did or
longer. Then he raised his head and made Takbeer. He
made Takbeer again and prostrated as he normally did
or longer. Then he raised his head and made Takbeer."
When people asked Ibn Seereen if the Prophet offered
Tasleem, he said: "I was informed that `Imraan ibn
Husayn said that he offered Tasleem".

َّ ثم
 ثم رفع رأسه،كرب وسجد مثل سجوده أو أطول
َ
َّ
ُ ْ َفنُبِّئ: ثم سلَّم؟ قال: فربما سألوه،وكرب
ت أن ِع ْم َران
َّ
ْ َ ُ َ ْ
.» ثم سل َم:ني قال
ٍ بن حص

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ً
ً
Messengers of Allah have the most perfect reasons,  وأحسنهم، وأثبتهم قلوبا،الرسل أكمل انلاس عقوال
ً ُّ
the firmest hearts, and the best endurance, and they
 ومع هذا فإنهم لم-تعاىل-  وأقومهم حبق اهلل،حتمال
**

are the best in terms of fulfilling the rights of Allah the
Exalted. Yet, they never went beyond the limits of
human nature. The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, was the most perfect
in all these characteristics. However, he once forgot
due to his human nature, so that Allah would legislate
for His slaves the rulings regarding forgetfulness in
prayer. Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, led his companions in Zhuhr or
`Asr prayer. Abu Hurayrah actually defined this prayer,
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صىل اهلل-  ورسول اهلل،خيرجوا عن حدود البرشية

 ومع ذلك، أكمل الرسل يف هذه الصفات-عليه وسلم
فقد طرأ عليه النسيان حبكم برشيته؛ ليرشع اهلل

ريض اهلل-  ويروي أبو هريرة،لعباده أحاكم السهو

 صىل-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب-عنه
 وأن أبا هريرة، إما صالة الظهر أو العرص:بأصحابه

 فلما صىل الركعتني،ريين
ِ عينها لكن نّس ابن ِس

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
but the sub-narrator Ibn Seereen forgot it. When the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
prayed the first two Rak‘ahs, he finished the prayer by
making Tasleem. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, is a perfect man and feels
contented only with the perfect work. Therefore, he felt
there was a sort of deficiency or fault, but he did not
know the source of such feeling. So, he, may Allah’s
peace and blessings be upon him, anxiously went
toward a piece of wood lying across Qiblah of the
mosque, leaned upon it, and interlaced his fingers.
Those who were in a haste left the mosque through its
gates while discussing with one another that something
had happened, which was that the prayer had been
shortened. Perhaps they thought that forgetfulness
could not occur to the one who is a Prophet. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
was highly respected, and thus no one dared to discuss
this crucial issue with him. Even Abu Bakr and `Umar,
may Allah be pleased with both of them, did not dare to
ask him particularly they had seen him in a state of
anxiety and depression. A man from the companions
called Dhul-Yadayn broke the silence by asking the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him:
"O Messenger of Allah, have you forgotten or has the
prayer been shortened?" He did not could not assure
any of the two probabilities since both were possible to
take place at that time. He, may Allah's peace and
blessings be upon him, to the best of his thought said:
"I neither forgot nor was it shortened." When DhulYadayn realized that the prayer had not been
shortened, and he was certain that he prayed only two
Rak‘ahs, he knew that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, had forgotten, so he said:
"Rather, you have forgotten." The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, wanted to confirm
the accuracy of Dhul-Yadayn's claim, which
contradicted his thought that his prayer was complete,
so he, may Allah's peace and blessings be upon him,
sought someone to support his statement and asked
his companions around him: "Is what Dhul-Yadayn has
said true – that I only prayed two Rak‘ahs?" When they
answered in the affirmative, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, stepped forward and
prayed what he had missed of the prayer. After reciting
Tashahhud, he made Tasleem then said: "Allaahu
Akbar" while he was sitting, then prostrated as he
normally did or longer. Then he raised his head from
prostration and said: "Allaahu Akbar," then he said it
again and prostrated as he normally did or longer. Then
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ً
َّ
، وملا اكن صىل اهلل عليه وسلم اكمال،األويلني سلم

،ال تطمنئ نفسه إال بالعمل اتلام؛ شعر بنقص وخلل
ْ
 فقام إىل خشبة َمعروضة يف قبلة،ال يدرى ما سببه
َّ  َو،املسجد واتَّكأ عليها بنفس قَل َقة
شبك بني
ِ

 وخرج املَسعون من املصلني من أبواب.أصابعه
ً
 وهو، بأن أمرا حدث، وهم يتناجون بينهم،املسجد
قرص الصالة؛ وكأنهم أكربوا مقام انلبوة أن يطرأ عليه

 يف-صىل اهلل عليه وسلم-  وهليبته،النسيان
َْ
صدورهم لم جي ُرؤ واحد منهم أن يفاحته يف هذا

ريض اهلل-  بما يف ذلك أبو بكر وعمر،املوضوع اهلام

. خاصة وقد شاهدوا منه اتلأثر واالنقباض-عنهما
ً
إال أن رجال من الصحابة يقال هل ذو ايلدين قطع هذا
-صىل اهلل عليه وسلم-  بأن سأل انليب،الصمت
َ ُ َ أنسيت أم ق، يا رسول اهلل:بقوهل
رصت الصالة؟ لم

جيزم بواحد منهما؛ ألن لك منهما حمتمل يف ذلك

:-بناء ىلع ظنه- -صىل اهلل عليه وسلم-  فقال،العهد
ْ
ُْ
 حينئذ ملا علم ذو ايلدين أن.لم أن َس ولم تق َرص
ُْ
ً
متيقنا أنه لم يصلها إال
 واكن،الصالة لم تق َرص
َ ِ َ  قد ن-صىل اهلل عليه وسلم-  علم أنه،ركعتني
،ّس

 أن-صىل اهلل عليه وسلم-  فأراد. بل نسيت:فقال
يتأكد من صحة خرب ذي ايلدين؛ ألنه خيالف ظنه

-صىل اهلل عليه وسلم- من تمام الصالة فطلب انليب
ِّ ما
 أكما يقول: فقال ملن حوهل من أصحابه،يرجح قوهل
ِّ
، نعم:ذو ايلدين من أين لم أصل إال ركعتني؟ فقالوا

 فصىل ما ترك من-صىل اهلل عليه وسلم- حينئذ تقدم
َّ  ثم، وبعد التشهد سلَّم.الصالة
،كرب وهو جالس
ْ
 ثم رفع،وسجد مثل سجود ُصلب الصالة أو أطول
َ
َّ  ثم،رب
َ َّ فك
كرب وسجد مثل سجوده
رأسه من السجود
َّ
َّ  ثم رفع رأسه،أو أطول
. ثم سلم ولم يتشهد،وكرب

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
he raised his head and said: "Allaahu Akbar" and ended
the prayer by making Tasleem without saying
Tashahhud.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• الْ َع ِ َّ
يش  :ما بني زوال الشمس إىل غروبها.
َّ
صىل بنا َّ :
أمنا يف الصالة.
•
ْ
َ
• إحدى صالِت الع ِ َّ
يش  :إما الظهر وإما العرص.
• َم ْع ُر َ
وضة يف املسجد  :موضوعة عرضا واكنت يف قبلته.
َ َّ َ َ
• فاتكأ عليها  :اعتمد عليها.

• كأنه غضبان  :يشبه الغضبان يف انقباضه وتشوش فكره.
• يده ايلُمىن ىلع اليَُسى  :أي كفه ايلمىن ىلع كفه اليَسى.
• شبَّك بني أصابعه  :أدخل بعضها يف بعض ،وهو من عالمات الغم واالنقباض ،وهلذا نيه عنه من ينتظر الصالة.
• خرجت َّ َ
الَس َاعن  :األوائل اذلين يَسعون اخلروج من املسجد.
َّ َ ُ
الَس َاعن بعضهم بلعض.
• فقالوا  :أي :قال
• قَ ُ َ
رصت  :أي :نقصت إىل ركعتني.
• ويف القوم  :أي :املصلني.

• فهابا  :خافا إجالال وتعظيما.

• يف يديه  :أي :يف كفيه أو أصابعه أو مجيع يده.
• طول  :امتداد يف اخللقة.

• يقال هل ذو ايلدين  :أي :يلقبه انلاس بذلك.

• أنسيت  :أذهلت فسلمت قبل تمام الصالة؟.
َّ
• أم قَ ُ َ
رصت ُ :ردت إىل ركعتني.
• فقال  :أي انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• أكما يقول ذو ايلدين؟  :أي :هل األمر كما يقول ذو ايلدين؟.
• فتقدم  :أي انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• مثل سجوده  :أي :سجوده يف نفس الصالة.
ريين.
• سألوه  :أي :سأل الرواة حممد بن ِس ِ

• قال  :أي :ابن سريين جوابا لسؤاهلم.
َّ
• ثم سلم  :سلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد سجدِت السهو.

• سجد  :هوى إىل األرض واضعا عليها :اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• املسجد  :املاكن املتخذ للصالة هلل بصفة دائمة.

فوائد احلديث:
َ
 .1احلِك ُم واألرسار الِت ترتب ىلع سهو األنبياء ،من بيان الترشيع واتلخفيف عن األمة بالعفو عن النسيان منهم ،وبيان أن األنبياء برش.
 .2أن اخلروج من الصالة قبل إتمامها -مع ظن أنها تمت -ال يقطعها ،بل جيوز ابلناء عليها ،وإتمام انلاقص منها.
ْ َ
ْ
 .3وجوب َسج َدِت السه ِو ملن سها يف الصالة ،فزاد فيها ،أو نقص منها يلجرب به الصالة ،ويرغم به الشيطان.
َّ
 .4أن سجود السهو ال يتعدد ،ولو تعددت أسبابه ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سلم ونقص الصالة ،ومع ذلك اكتىف بسجدتني.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5أن سجود السهو يكون بعد السالم ،إذا سلم املصىل عن نقص يف الصالة.
الح ٌق للمأمومني تلمام املتابعة واالقتداء؛ وألن ما طرأ ىلع صالة اإلمام من انلقص يلحق من خلفه من املصلني.
 .6أن سهو اإلمام ِ

 .7اتلكبري لسجود السهو.

 .8السالم بعد سجود السهو.

 .9أن اإلمام ال يرجع إىل قول واحد من املصلني إذا اكن يظن خالفه حىت يتثبت من غريه.
 .10جواز تشبيك األصابع يف املسجد بعد الصالة.

 .11فضيلة أيب بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -يف الصحابة ،وأنهما أفضل الصحابة ،بل أفضل األمة ىلع اإلطالق ،ال كما يزعم الرافضة يف
تقديمهم لعيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -عليهما.
 .12عظمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهيبته يف قلوب أصحابه.

 .13جواز ذكر اإلنسان بلقبه إذا اكن ال يكرهه.
ً
 .14يؤخذ منه أن من أنكر شيئا بناء ىلع ما يف ظنه ال يعد اكذبا وال آثما وإن تبني خالف ذلك ،ويفرع عليه أن من حلف ىلع يشء حبسب
ً
ْ
علمه ثم تبني خالف ذلك ،فإنه ال يعد آثما ،وال تكون يمينه فاجرة ،وال يلزمه ِحنث ،واهلل أعلم.
ً

ً

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .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)4853( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 يف-ريض اهلل عنه- حديث سلمة بن صخر

The Hadith of Salamah ibn Sakhr, may
Allah be pleased with him, on Zhihaar.

الظهار

**

695. Hadith:

: احلديث.695

ً ْ ُ ُْ
 كنت ام َرأ: قال-ريض اهلل عنه- عن سلمة بن صخر
ُ يب من النساء ما ال يُص
ُ أُص
 فلما دخل،يب غريي
ِ
ِ
ُابع
َ َت أن أصيب من امرأِت شيئا ُيت
ُ شهر رمضان خ ْف
ِ
َ َ َْ
ُ َْ ََ
 فظاهرت منها حىت ينس ِلخ شهر،يب حىت أصبح
َْ
َ َّ َ َ
َْ َ
 إذ تكشف يل، فبَينا يه خت ُد ُم ِين ذات يللة،رمضان
ْ َْ
ُ َ
 فلما أصبحت، فلم أ َبلث أن ن َز ْوت عليها،منها يشء

Salamah ibn Sakhr, may Allah be pleased with him,
reported: "I was a man more given to sexual intercourse
with women than others. When the month of Ramadan
came, I feared lest I would have intercourse with my
wife, and this would continue till the morning. So I swore
that my wife would be as impermissible for me as my
mother till the end of Ramadan. One night, however,
when she was serving me, something of her was
revealed, prompting me to jump upon her right away. In
the morning, I went out to my people and informed them
about this matter. I said: 'Go along with me to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him.' They said: 'No, by Allah.' So I went to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and informed him of the matter. He said: 'Did you really
do it, Salamah?' I said: 'I did it twice, O Messenger of
Allah! I am content with the judgment of Allah. So take
a decision about me as Allah revealed to you.' He said:
'Free a neck (i.e. a slave).' I said: 'By the One Who sent
you with truth! I do not possess a neck other than this,'
striking the surface of my own neck. He said: 'Then fast
two consecutive months.' I said: 'Indeed, the very act I
committed was because of fasting.' He said: 'Feed sixty
poor people with a Wasq of dates.' I said: 'By the One
Who sent you with truth! We passed the night hungry;
there was no food in our house.' He said: 'Then go to
the collector of Zakah of Banu Zurayq, and let him give
it to you, and feed sixty poor people with a Wasq of
dates, and you and your family eat the remaining
dates.' I came back to my people and said to them: 'I
found with you restriction and bad opinion, but I found
with the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, spaciousness and wise opinion. He has
ordered me – or for me – to be given from your Zakah"'.

 وقلت امشوا ميع،خرجت إىل قويم فأخربتهم اخلرب

. ال واهلل: قالوا،-صىل اهلل عليه وسلم- إىل رسول اهلل
، فأخربته-صىل اهلل عليه وسلم- فانطلقت إىل انليب
َ  «أنت ب َذ:فقال
 أنا بذاك يا رسول: قلت،»اك يا سلمة؟
ِ
َّ
 فاحكم يف ما أراك، وأنا صابر ألمر اهلل-مرتني- اهلل
 واذلي بعثك باحلق ما: قلت،» « َح ِّر ْر رقبة: قال.اهلل
َ َ َ ْ َ
: قال،حة َرق َب ِِت
 وَضبت صف،أملك رقبة غريها
 وهل أصبت اذلي: قال،»«فصم شهرين متتابعني
ً
 «فأطعم َو ْسقا من تمر بني:أصبت إال من الصيام؟ قال
ْ
 واذلي بعثك باحلق لقد بِتنَا: قلت،»ستني مسكينًا
َ
ْ َ ْ َ
 «فانطلق إىل صاحب َص َدق ِة: قال،ني ما نلا طعام
ِ وحش
ً
َْ ْ َْ
 فأطعم ستني مسكينًا وسقا،بَ ِين ُز َريْ ٍق فليَدفع َها إيلك
ُْ
َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
،ت إِىل ق ْو ِيم
 فرجع،»من تمر ولك أنت و ِعيالك ب ِقيتها
ْ
ِّ
َ الض
َّ وء
َ  َو ُس،يق
،الرأ ِي
 وجدت عندكم:فقلت
َ َ َّ
، السعة-صىل اهلل عليه وسلم- ووجدت عند انليب
ُ  ب َص َدقَت-أَ ْو أَ َم َر يل-  َو َق ْد أَ َم َرِن،الرأْي
َّ َو ُح ْس َن
.ك ْم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Companion, Salamah ibn Sakhr, may Allah be
pleased with him, wanted to halt copulation with his wife
throughout the month of Ramadan given the intensity
of his sexual desire. Therefore, out of fear that he might
have intercourse with her, which would continue to the
time of the Fajr, he took an oath of Zhihaar, making her
as impermissible for him as his mother until the end of
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-ريض اهلل عنه- أراد الصحايب سلمة بن صخر

االمتناع من مجاع زوجه يف رمضان لقوة شهوته

 خشية أن يستمر يف مجاعها فيطلع عليه،فظاهر منها

 إال أنه رأى منها يللة ما يدعوه،الفجر وهو كذلك
 وخاف من تبعات هذه املعصية،إىل مجاعها فجامعها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فأمر قومه أن يذهبوا معه لرسول اهلل -صىل اهلل عليه the month. However, one night, he was allured into
having sexual intercourse with her, which he did.
وسلم -ويسألوا عن احلكم يف هذه املسألة ويعتذروا Thereafter, he felt fearful of the consequences of his
عنه ،فرفضوا اذلهاب معه فذهب بنفسه وعرض sin. So he requested his people to accompany him to
the Messenger, may Allah's peace and blessings be
مسأتله ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال
upon him, to ask him about the ruling on this issue and
هل أنت فاعل ذلك الفعل واملرتكب هل ،فأجاب بنعمbeg him for pardon on his behalf, but they refused to go ،
فأخربه انليب -عليه الصالة والسالم -بما عليه من with him. So he went to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, by himself and related this
حكم اهلل يف هذه املسألة ،ويه أن يعتق رقبة ،فإن incident to him. The Prophet, may Allah's peace and
لم جيد صام شهرين متتابعني ،فإن لم يستطع أطعم blessings be upon him, asked him if he was sure that
he had actually done this, and Salamah replied in the
ً
ستني مسكينا ،فأخربه بضعف حاهل وقلة ذات يده
affirmative. Thereupon, the Prophet, may Allah's peace
وعدم ملكه للرقبة وال للطعام ،فأمر هل -عليه and blessings be upon him, informed him of the ruling
تمرا ;of Allah in his case; which is that he should free a slave
الصالة والسالم -بصدقة قومه أن يدفعوا هل ً
and if he cannot afford it, he should fast for two
يلكفر به عن ظهاره ثم يطعم ابلايق أهله وعياهل.
consecutive months; and if he is unable to do so, he
should feed sixty poor people. However, Salamah,
may Allah be pleased with him, informed the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, of his
helplessness and poverty, possessing no slave or even
food. In response, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered that he should be given
dates from the charity of his people so that he could
expiate therewith for his oath of Zhihaar and take the
rest to feed his wife and children.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الظهار
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم.

اتلخريج :سلمة بن صخر ابليايض -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يتابع يب  :يالزمين وال أنفك منه وأستمر يف اجلماع حىت يطلع الفجر يف رمضان.

• فلم أبلث  :لم أتأخر.
ُ
ُ
وقعت عليها وجامعتها.
• أن نزوت :
• أنت بذاك يا سلمة؟  :أنت ُ
الم ِل ُّم بذلك أو أنت املرتكب هل.
• ما أملك رقبة غريها  :ال أملك غري رقبِت هذه ،أي :ليس دلي ما أعتقه.
َ
ً
صااع.
• َو ْسقا من تمر  :الوسق ستون
ً
جائعا ال طعام هل ،واملعىن بتنا جائعني ال طعام نلا.
• لقد بتنا وحشني  :يقال رجل وحش بالسكون إذا اكن
• ولك أنت وعيالك بقيتها  :أباح هل أن يأكل بقية الصدقة الِت بقيت بعد إطعام ستني.

فوائد احلديث:

 .1أن الواجب هو إطعام ستني مسكينًا ،والعدد هنا معترب ً
رشاع ،فال جيوز أن يعطيها لشخص واحد.

 .2أهمية ابلعد عما يثري الغرائز من مناظر مثرية أو جمالس ماجنة أو أمكنة موبوءة بالفساد واملغريات ،الِت تهيج صاحبها إىل ارتكاب اخلطيئة،
والوقوع يف الفاحشة.
 .3حتصني الشارع املسلمني عن املعاِص بفرض هذه العقوبات الِت تمنعهم من الوقوع يف املعاِص.
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 .4رمحة اهلل تعاىل بعباده املسلمني؛ حيث هيأ هلم هذه الكفارات الِت تمحو ذنوبهم ،وتزيل خطاياهم الِت ارتكبوها.

 .5تشوف الشارع إىل عتق الرقاب ،وحترير العبيد وإىل إطعام الفقراء واملساكني؛ فإنه جعل عتق الرقبة كفارة لكثري من اذلنوب واملعاِص.

 .6الظهار حرام ،وهذا الرجل اذلي ظاهر :إما أن يكون لم يبلغه اتلحريم ،أو أنه يرى أن الوطء يف رمضان أشد حرمة من الظهار؛ فحصن نفسه
بالظهار عن اجلماع.
 .7سلمة -ريض اهلل عنه -ظاهر ثم جامع ،فوقع يف ذنبني عظيمني؛ فجاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يلجد عنده حل مشلكته.
ً
ً
 .8الرجل جاء ً
نادما تائبا خائفا ذلا لم يُعنفه انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإنما أفتاه بما يكفر خطيئته ،فأمره بالكفارة عن مجاعه يف حال
ظهاره.

 .9كفارة الظهار مرتبة وجوبا كما ييل -:عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم جيدها ،أو لم جيد ثمنها -:صام شهرين متتابعني ،فإن لم يستطع -:أطعم ستني
مسكينًا ،للك مسكني مد بر ،أو نصف صاع من غريه.
 .10أن من ظاهر من امرأته ثم اعد وجامع فإنه تلزمه الكفارة السابقة.

 .11أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم تلزمه إال كفارة واحدة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي  -حممد بن
عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م 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 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار
الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهمسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،اتلمييم
حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .صحيح أيب داود – األم -
حممد نارص ادلين ،األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م 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 برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار
إرساء بيويم -الطبعة األوىل  1427ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه 1994 -م بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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The narration about Bareerah and her
husband.

حديث قصة بريرة وزوجها

 .696احلديث:

**

696. Hadith:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف قصة بريرة Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him, reported
regarding the story of Bareerah and her husband: "The
وزوجها ،قال :قال هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
Prophet - may Allah's peace and blessings be upon him
َ َ ْ
«لو راجع ِت ِه؟» قالت :يا رسول اهلل تأمرِن؟ قال« :إنما - said to her: 'If you would take him back?' She said: 'O
ْ َ
Messenger of Allah, are you ordering me to do so?' He
أشفع» قالت :ال حاجة يل فيه.
replied: 'I am just interceding.' So she said: 'I have no
need for him"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اكن زوج بريرة ريض اهلل عنها عبدا يقال هل مغيث
ريض اهلل عنه ،واكنت بريرة ريض اهلل عنها ختدم

اعئشة ريض اهلل عنها قبل رشائها ،فلما أعتقتها،
ُ
وج ِعل هلا اخليار يف ابلقاء مع مغيث أو الفراق فارقته
بريرة ريض اهلل عنها ،فاكن مغيث ريض اهلل عنه بعد

هذا اتلصدع األرسي يدور خلفها يف سكك املدينة
َّ
وطرقها يبِك ودموعه تسيل ىلع حليته؛ وهذا من شدة
َّ
حمبته لربيرة ريض اهلل عنها ،علها تراجع قرارها
وترجع إيله .فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم لربيرة

ريض اهلل عنها :لو راجعته لاكن لك ثواب .فقالت

بريرة ريض اهلل عنها :يا رسول اهلل أتأمرِن بمراجعته
ً
وجوبا .فقال صىل اهلل عليه وسلم :إنما أتوسط هل.
فقالت ريض اهلل عنها :ال غرض وال رغبة يل يف

Brief Explanation:
**

Bareerah's husband was a slave named Mugeeth, and
Bareerah used to serve ‘A’ishah, may Allah be pleased
with her, before she purchased her, then after ‘A’ishah
freed her from slavery, she was given the choice
whether to stay married to Mugeeth or to separate from
him (because she had become a free woman while he
was still a slave). Bareerah chose to leave him. After
this separation, Mugeeth used to follow her through the
roads of Madinah crying with his tears flowing down his
beard, perchance she would reconsider and go back to
him. This was because of his extreme love for her. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said to Bareerah: "If you go back to him, you will receive
reward (from Allah) for it." She said: "O Messenger of
Allah, are you ordering me to go back to him?" He said:
"I am only interceding on his behalf." So she said: "I
"have no desire or need to go back to him.

مراجعته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1قال انلووي :أمجعت األمة ىلع أن األمة إذا اعتقت لكها حتت زوجها وهو عبد اكن هلا اخليار يف فسخ انلاكح .
 .2اإلسالم يرايع احلقوق الشخصية واحلرية الِت يعترب فيها الفرد عن اكمل إرادته من غري إكراه.
 .3الشفاعة ليست أمرا وإنما يه واسطة خري وتوسل ؛ لقضاء حاجة املسلم.
 .4جواز رد الشفيع وليس ذلك قدح يف الراد أو الشفيع.
 .5استحباب الشفاعة فيما أجازه الرشع.
 .6بذل اإلحسان إىل اآلخرين.
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 .7ظاهره امتثال بريرة ريض اهلل عنها ألمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لو أمرها بذلك ؛ ألنها سأتله  :أتأمرِن؟ ولو لم تأتمر بأمره لكن سؤاهلا
عبثا.
 .8يف احلديث شفاعة اإلمام إىل الرعية ويه من ماكرم األخالق السنية.

 .9عدم مؤاخذة اإلمام ىلع من امتنع من قبول شفاعته.

 .10املرء إذا خري بني مباحني ،فاختار ما ينفعه لم يلم ،ولو أَض ذلك برفيقه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا الطبعة األوىل  1430 :ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،
بريوت ،الطبعة األوىل   1397 :ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني،
انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع،
دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح ابلخاري ،ملحمد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة:
األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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حكم طالق ابلتة

 .697احلديث:

Ruling on triple divorce
**

697. Hadith:

عن يزيد بن راكنة -ريض اهلل عنه :-أنه طلق امرأته Yazeed ibn Rukaanah, may Allah be pleased with him,
َ َّ َ
reported that he divorced his wife thrice. He went to the
ابلتة ،فأَت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
«ما أردت» ،قال :واحدة ،قال« :آهلل؟» ،قال :آهلل ،قالbe upon him, who asked him: ''What did you intend?'' :
He said: ''Only one divorce.'' The Messenger of Allah
«هو ىلع ما أردت».
said: ''Do you swear by Allah on that?'' He replied: ''I
swear by Allah.'' The Messenger of Allah said: ''It is as
''you intended.
Its chain of narrators is
درجة احلديث :إسناده ضعيف.
Hadith Grade:
Dha‘eef/Weak.
**

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب يلع بن يزيد بن راكنة بأن وادله أبا راكنة طلق `Ali, the son of Yazeed ibn Rukaanah says that his
father Abu Rukaanah divorced his wife thrice, and was
ً
امرأته ثالثا فحزن عليها ،فسأل انليب -صىل اهلل sad for that. Therefore, the Prophet, may Allah's peace
عليه وسلم -عن قصده بذلك فأخربه بأنه ما قصد and blessings be upon him, asked him about his
intention, and he said that he meant only one count of
إال واحدة ،فاستحلفه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
divorce. To verify Rukaanah's truthfulness, the Prophet
أنه ما أراد إال واحدة ،فأجاب بأنه فعال قصد واحدةasked him whether he would take an oath by Allah that ،
فقال هل :لك ما أردت ،أي أن إطالقك هذا اللفظ that was his intention, and he said he would. Therefore,
the Prophet said: It is as you intended it to be, i.e.
ً
وأنت تنوي به واحدة يكون حمسوبا لك ىلع حسب though you divorced three times verbally while you
intended only one divorce, it would be counted
نيتك ،فتحسب واحدة فقط.
according to your intention which is one count of
divorce.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > ألفاظ الطالق
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :يزيد بن راكنة -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ابلتة  :ابلت هو القطع ،وهو هنا الطالق اذلي ال رجعة فيه.
• آهلل  :لكمة تستعمل يف القسم.

فوائد احلديث:
 .1أن طالق أبلتة يكون حبسب نية املطلق ،فإن نوى به اثلالث ،صار ثالثا ،وإن نوى به واحدة ،فهو واحدة رجعية.
 .2أن راكنة طلق زوجته أبلتة ،وهو من كنايات الطالق ،يقع به واحدة إن نوى واحدة ،ويقع به ثالثا إن نواها.
 .3استدل اجلمهور باحلديث ىلع أن طالق اثلالث األصل أنه يقع ثالثا بديلل استحالف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أليب راكنة ،فدل ىلع أنه
إن أراد أكرث من واحدة أنه يقع كذلك ،لكن احلديث ضعيف.

 .4مرااعة القصود يف املعامالت.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن الرتمذي  -حممد بن
عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .سنن ابن ماجه  -ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء
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الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن
اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
  2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
 .1427بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)58141( :

357

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َْ َ
- صىل اهلل عليه وسلم- خ َرجنا مع رسول اهلل
َ ٍّ َ
 حىت إن اكن،ِيد
ٍ  يف حر شد،َ يف شهر رمضان
َ ََ َ ُ َ
َ ْ ِ ض ُع يَ َدهُ ىلع رأس ِه من ِش َّدة
 وما،احل ِّر
أحدنا يل
َ
ٌ
صىل اهلل عليه- صائم إال رسول اهلل
فِينا
َ َ
 وعبد اهلل بن َر َواحة-وسلم

We set out during the month of Ramadan
with the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, in such
intense heat that one of us would place his
hand over his head (to protect himself)
against the excessive heat, and none of us
was fasting except the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, and Abdullah ibn Rawahah.
**

698. Hadith:

: احلديث.698

َ
َ َّ
َْ َ
 «خ َرجنا مع: قال-ريض اهلل عنه- ادل ْردا ِء
عن أ ِيب
، يف شهر رمضان-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ َ َ
َ َ
 حىت إن اكن أ َح ُدنا يلَ َض ُع يَ َد ُه ىلع رأس ِه، يد
ٍ يف ح ٍّر ش ِد
ْ َّ
ُ
ٌ
صىل اهلل- صائم إال رسول اهلل
 وما ِفينَا.من ِشد ِة احلَ ِّر
َ َ ََ
.»احة
 وعبد ُاهلل بن رو-عليه وسلم

Abu Ad-Dardaa', may Allah be pleased with him,
reported: "We set out during the month of Ramadan
with the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, in such intense heat that one of
us would place his hand over his head (to protect
himself) against the excessive heat, and none of us was
fasting except the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, and Abdullah ibn
Rawahah".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ خيرب أبو
Abu Ad-Dardaa', may Allah be pleased with him,  أنهم خرجوا يف سفر-ريض اهلل عنه- ادل ْر َدا ِء
reported that they set out on a journey during the month
ٍ  واكن ذلك يف،يف شهر رمضان
of Ramadan, and the weather was extremely hot that  حىت إنه من،حر شديد
they would put their hands on their heads to protect شدة احلر يلَضع الرجل يده ىلع رأسه يليق رأسه بيده
them from the heat. None of them was fasting except
صىل اهلل-  وما فيهم صائم إال انليب، من شدة احلر
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ََ ََ
him, and Abdullah ibn Rawahah al-Ansaari, may Allah ريض-  وعبد اهلل بن رواحة األنصاري،-عليه وسلم
be pleased with him. They both were able to fast and  مما يدل ىلع جواز، فقد حتمال الشدة وصاما،-اهلل عنه
endure severity of the weather, and this is a proof that
it is permissible for the Muslim to fast when traveling الصيام يف السفر مع املشقة الِت ال تصل إىل حد
َ ُ ْ َّ
even with hardship or difficulty that does not lead to
.اتلهلك ِة
one's death.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام أهل األعذار:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
َ َّ
-ريض اهلل عنه- ادل ْرداء
 أبو:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ٍّ • يف
. يف زمن حر شديد: حر شديد

. ليس فينا أحد صائم: • وما ِفينا صائم

:فوائد احلديث
. جواز فطر املسافر يف رمضان.1
. أن الفطر أفضل مع املشقة املحتملة.2
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 .3إذا جاز الفطر يف رمضان ألجل املشقة الشديدة يف السفر جاز يف غري رمضان ،كصيام انلذر ،فله الفطر.

 .4أن اتلويق من أسباب الرضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4505( :
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ٌ َ
ِّ َ َّ
َ  ُي ْق َتلْ َن يف،اب ُلكُّ ُه َّن فَا ِس ٌق
:احل َر ِم
مخس من ادلو
َ َ ََُْ َ ُ َ َْ َ ََُ َ ُ ُ
ُالَكْب
 و، والفأرة، والعقرب، واحل ِدأة،الغراب
َ
ُ الع ُق
ور

Five animals are all vicious and harmful
and are to be killed (even) inside the Sacred
Precincts: the crow, the kite, the scorpion,
the mouse, and the mordacious dog.
**

699. Hadith:

: احلديث.699

صىل اهلل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ َّ ُ ُّ ُ ِّ َّ
ٌ
،اس ٌق
ِْ  «مخس من ادل َواب لكهن ف: قال-عليه وسلم
َ
َْ َ ُ َ َ ُ
ُ َ
َ َُي ْقت
، َوالفأ َرة،العق َر ُب
 و،حلدأة
ِ  وا، الغراب: ِلن يف احل َ َرم
ُ َُ ُ َْ
ََ ٌ َْ
اسق يف
ِ  « يقتل مخس فو: ويف رواية.»َواللكب العقور
ْ
ِّ ْ
.» ِاحلل َواحل َ َرم
ِ

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Five animals are vicious
and harmful and are to be killed (even) inside the
Sacred Precincts: the crow, the kite, the scorpion, the
mouse, and the mordacious dog." Another narration
reads: "Five Fawaasiq (evil things) are to be killed
inside the Sacred Precincts and outside them" ...
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith `A'ishah, may Allah be pleased with her,  أن-ريض اهلل عنها- يف هذا احلديث خترب اعئشة
informs us that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered the killing of five vicious  أمر بقتل مخس من-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
and harmful animals, whether inside the Haram ،حلل أو احلرم
ِ  سواء يف ا،ادلواب لكهن يتصف بالفسق
boundaries or outside it, and whether the person is in a ُ َ َ
ُ ُ
،حلدأة
ِ  الغراب وا:ثم بني تلك اخلمس بقوهل
state of Ihraam or not. Then he mentioned these five
ََُْ َ ُ ََْ َ
ُ َُ
animals: the crow, the kite, the scorpion, the mouse,  فهذه مخسة. واللكب العقور، والفأرة،والعقرب
and the mordacious dog (that which is given to biting).  وهو خروجها، وصفت بالفسق،أنواع من احليوانات
These are five types of animals that were described as
vicious for being aggressive and harmful, unlike the rest  ونبه. باتلعدي واألذى،بطبعها عن سائر احليوانات
of the animals. The Prophet, may Allah's peace and  فيلحق بها ماشالكها يف، الختالف أذاها،بها معدودة
blessings be upon him, enumerated them because they
، فتقتل ألذيتها واعتدائها،فسقها من سائر احليوانات
differ in the kind of harm they cause, so other animals
.فإن احلرم ال جيريها واإلحرام ال يعيذها
that resemble them in harm are included, and are to be
killed because of their harm and transgression. Their
presence inside the Haram (Sacred Precincts) does not
protect them, and the state of Ihraam does not prevent
killing them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
". ويف مسلم "الغراب األبقع. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ِّ ادل َو
َّ •
. ويه ما يدب ىلع األرض من طري وغريه، مجع دابة: اب

.معتد باإليذاء
: • الفاسق
ٍ
َُ
ُ
. وهو اذلي جيرح بنابه أو ظفره، أي املتصف بالعقر: • اللكب العقور
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• احل َ َر ُم َ :ح َر ُم مكة؛ ُ
وس ِ َ
يم بذلك الحرتامه وتعظيمه ،وهو ما اكن داخل األميال الِت تبعد عن الكعبة بنسب خمتلفة .1:أطوهلا 14 :ميال من جهة
بطن عرنة .2.أقرصها 3 :أميال من جهة اتلنعيم .3.بني ذلك 3 :و 7و.9
• احلِل  :ما اكن خارج حدود احلرم.
َُ
• احل َِدأة  :طائر من اجلوارح ،يعيش ىلع أكل اجليف وصغار الطيور.

فوائد احلديث:

ادل َو ُّ
للمحل ُ
اب اخلمس يف احل ِِّل واحلرمُ ،
 .1مرشوعية قتل هذه َّ
والمحرم.
ِ
 .2جواز قتل لك ما شابهها يف طبعها من األذية.

 .3جواز قتلها ولو اكنت صغرية اعتبارا بمآهلا.

 .4حماربة اإلسالم لألذى والعدوان ،حىت يف ابلهائم.

 .5كمال الترشيع اإلساليم ،حيث طلب القضاء ىلع ذوي الفساد واإلفساد.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4543( :
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َْ ْ
َ ْ
َ َ ْ
ُ
ْ َ
يك َويك ِيف
خذِي مِن م ِاهلِ بِالمع ُر ِ
وف ما يك ِف ِ
َ
يك
بنِ ِ

 .700احلديث:

Take from his wealth what is reasonably
sufficient for you and your children
**

700. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :دخلت هند
َ َ
ُْ َ
بنت عتبَة -امرأة أ ِيب سفيان -ىلع رسول اهلل -صىل
َّ َ
ْ
اهلل عليه وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،إن أبَا ُسفيَان
ُْ
َر ُج ٌل َشح ٌ
يح ،ال يع ِطيين من انلفقة ما يكفيين
ِ
َْ ْ ََْ
َ َّ َّ َ َ ْ ُ
َ
ْ
ري ِعل ِم ِه ،فهل
ويكيف ب ِين ،إال ما أخذت ِمن م ِ ِ
اهل بِغ ِ
َ َ
َ
اح؟ َف َق َال رسول اهللُ :خذي منْ
َ َ َّ
يلع ِيف ذلِك ِم ْن ُجن ٍ
ِ ِ
َ َ ْ
َْ ْ
َ
َ ْ َ
يك».
م ِِ
اهل ِبالمع ُر ِ
يك َويك ِيف ب ِن ِ
وف ما يك ِف ِ
درجة احلديث :صحيح.

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
Hind bint `Utbah, the wife of Abu Sufyan, came to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, and said: "O Messenger of Allah, Abu
Sufyan is a miser man. He does not give me provision
that is sufficient for me and my children except that
which I take from his money without his knowledge.
ٍShall I be held sinful for doing so?" The Messenger of
Allah replied: "Take from his wealth what is reasonably
"sufficient for you and your children.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
ْ ْ
ْ ُ ْ
صىل اهلل عليه Hind bint `Utbah went to the Messenger of Allah, may
ت ُعتبَة رسول اهلل -
استَفتَت هند بِن
َ
Allah's peace and blessings be upon him, seeking his
َ َّ
بناءها
وأ
يه
يها
ف
يك
ما
يعطيها
ال
زوجها
ن
وسلم -أ
ِ
advice regarding her husband, Abu Sufyaan, who was
َ
من انلفقة ،فهل هلا أن تأخذ من مال زوجها أيب not giving her provision sufficient for her and her
َ
َ ْ َ children. She wanted to know if she was permitted to
ُسفيان بغري علمه؟ فأفتاها جبواز ذلك ِإذا أخذت قدر
take from his wealth without his knowledge, and the
الكفاية باملعروف ،أي دون زيادة وتعدي.
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
informed her that it is permissible, on condition that she
may only take what would be reasonably sufficient
without excess and transgression.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

يح  :بمعىن أَنَّه ال ُي ْعطي َز ْو َ
• َشح ٌ
اء ُه إال الْق ِليل من َّ
جه َوأَ ْبنَ َ
انلفقة.
ِ
ْ
َ
اح  :إِثم.
• ُجن ٍ
َ
َ ْ
َ
َْ
َْ ْ
ذلي ُع ِرف بِالعادة أنه ِكفايَة.
وف  :القدر ا ِ
• بِالمع ُر ِ

فوائد احلديث:

َْ َ
والد الفقراء َّ
 .1وجوب انلفق ِة ىلع َّ
والصغار.
الزوجة واأل
َ
ْ
انل َف َق َة ُت َق َّد ُر بك َفايَة ال ُمنْ َفق عليه وحال املنفق ً
 .2أ َّن َّ
معا.
ِ
ِ ِ
ِ
َ َْ
 .3جواز سماع الكم األجنبية للحاجة.
َّ ْ
ُْ ْ
 .4جواز ذكر االنسان بما يكره للشكوى والفتيا ،إذا لم يقصد الغيبة.
ًَ
َ
َ
َ
ْ
ََ
ٌ
ْ ُ
ٌ
ُْ
راجع إىل َما اكن ُمتَ َعا َرفا يف نفقة ِمثلها
كفايَة ،وهذا
حتديد رشيع ،فقد جعل هلا ِمن انلَّفقة ال ِ
 .5اعتماد العرف يف األمور الِت ليس فيها ِ
َْ
وأوالدها.
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 .6أن من ظفر حبقه من عند شخص أنكره عليه هل أن يأخذ حقه من ذلك الشخص إذا قدر ولم يرتتب ىلع ذلك مفسدة واكن ذلك ظاهرا
كدين ونفقة وحنوها.

ً

 .7جواز خروج الزوجة من بيتها حلاجتها من حماكمة واستفتاء وغريهما ،إذا أذن هلا زوجها يف ذلك ،أو علمت رضاه به.

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 .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 ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلعالم بفوائد عمدة
األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1417 ،
 ـه1997 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, went out to
invoke Allah for rain. He faced the
direction of Qiblah as he was invoking
Allah, and turned his upper garment inside
out. Then he prayed two Rak`ahs and
recited the Qur'an out loud in both of
them".

ْ َ َْ
، يستس ِيق-صىل اهلل عليه وسلم- خرج انلِب
َّ
َ
َ
 ثم صىل، وح ىول ِرداءه،فتوجه إىل القبلة يدعو
َ َ
 جه َر فيهما بال ِقراءة،ركعتني
**

701. Hadith:

: احلديث.701

َ
ريض اهلل- املاز ِِن
ِ عن عبد اهلل بن زيد بن اع ِصم
-صىل اهلل عليه وسلم-  «خرج انليب: قال-عنه
ْ
َ
َ
َ ،يدعو
 ثم،وح َّول ِرداءه
 فتَ َو َّجه إىل القبلة،ي َ ْست ْس ِيق
َّ
 ويف لفظ «إىل.» َج َه َر فيهما بال ِقراءة،صىل ركعتني
َّ ْ
.»ال ُم َصىل

'Abdullah ibn Zayd ibn 'Aasim Al-Maazini, may Allah be
pleased with him, reported: "The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, went out
to invoke Allah for rain. He faced the direction of Qiblah
as he invoked Allah, and turned his upper garment
inside out. Then he prayed two Rak`ahs and recited the
Qur'an out loud in them." In another wording: "...facing
the place of praying".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Allah, the Exalted, tests His slaves with many types of  العباد بأنواع من االبتالء؛ يلقوموا-تعاىل- يبتيل اهلل
trials, so that they will invoke Him alone and remember
Him. So, when the earth became barren during the  فلما أجدبت األرض يف عهد،بداعئه وحده ويلذكروه
lifetime of the Prophet, may Allah's peace and  خرج بانلاس إىل مصىل،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
blessings be upon him, he went out with the people
،-تعاىل- العيد بالصحراء؛ يلطلب السقيا من اهلل
toward the place where `Eed prayer is performed in the
desert to ask for rain from Allah, the Exalted, and in - ويلكون أقرب يف إظهار الرضاعة واالفتقار إىل اهلل
order to show more humbleness and need to Allah, the  وأخذ، مظنة قبول ادلاعء، فتوجه إىل القبلة،-تعاىل
Exalted. So, he faced the direction of Qiblah, where
supplication is more likely to be answered, and began  ويزيل ما بهم من،يدعو اهلل أن يغيث املسلمني
to invoke Allah to send down rain for the Muslims and ، وتفاؤال بتحول حاهلم من اجلدب إىل اخلصب.قحط
to remove the drought that afflicted them. Out of
َّ ،ومن الضيق إىل السعة
حول رداءه من جانب إىل
optimism that their situation would change from drought
and hardship to fertility and life of ease, he turned his  جهر، ثم صىل بهم صالة االستسقاء ركعتني،آخر
upper garment inside out, then led the people in
.فيهما بالقراءة؛ ألنها صالة جامعة
Istisqaa (rain-seeking) prayer. The prayer consisted of
two Rak`ahs in which his recitation of the Qur'an was
out loud, because it was a largely congregational
prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة االستسقاء:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازِن:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي من بيته إىل مصىل العيد وهو خارج املسجد: • خرج انليب
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• يستسيق  :االستسقاء طلب السقيا وهو إنزال املطر عند اتلرضر بفقده.
• فتوجه إىل ال ِقبْلة  :استقبلها بوجهه ويه جتاه الكعبة بمكة.
َّ َ
حول ِرداءه  :جعل أيمنه أيَسه وظهره بطنا وبطنه ظهرا.
•
• رداء  :ما يوضع ىلع املنكبني ويسرت أىلع اجلسم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صالة االستسقاء.
 .2مرشوعية إقامتها يف مصىل العيد.
 .3استقبال القبلة عند ادلاعء؛ ألنها مظنة اإلجابة.
ً
 .4مرشوعية حتويل الرداء أثناء ادلاعء لالستسقاء ،تفاؤال بتحول احلال من القحط واجلدب إىل الرخاء واخلصب.
 .5اجلهر يف صالة االستسقاء بالقراءة ،اكجلمعة ،والعيدين ،والكسوف وأنها ركعتان.
 .6أن ادلاعء بالسقيا قبل الصالة ،وجيوز بعدها كما يف روايات أخرى.
 .7أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مفتقر إىل اهلل -تعاىل -يف جلب املنافع ودفع املضار وال يملك نلفسه وال لغريه نفعا وال َضا.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
 بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .تهذيب اللغة ،ملحمد بن أمحد األزهري ،املحقق :حممدعوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة األوىل2001 ،م.
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خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل

 .702احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, went out to
Qubaa mosque to pray in it.

قباء يصِل فيه

**

702. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :خرج
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ُقبَ َ
اء يُ َصيل
َ َّ
َ َ َْ
اءته األنصار ،ف َسل ُموا عليه وهو
فيه» ،قال« :فج
َ
َ
ِّ
ْ
يُصيل» ،قال " :فقلت ِبلالل :كيف رأيت رسول اهلل -
ِّ َ
ُّ
صىل اهلل عليه وسلم -يَ ُرد عليهم ِحني اكنوا ي ُ َسل ُمون
َ َ
ِّ
َّ
عليه وهو يُصيل؟ " ،قال :يقول هكذا ،وب َ َس َط كفه،
وجعل بطنه أسفل ،وجعل َظ ْه َره إىل ْ
فوق.
درجة احلديث :صحيح.

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both
of them, reported that the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, went out to
Qubaa mosque to pray in it. He added: "Some of the
Ansaar came to him and greeted him while he was
praying." He then added: "I asked Bilaal: "How did you
see the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, return their greeting when they
greeted him while he was praying?" Bilaal said: "He
made this gesture," and he stretched out his hand with
the palm facing down and the back facing up.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث الرشيف جواز رد السالم باإلشارة حال This noble Hadith clarifies the permissibility of returning
the greeting with a hand gesture during prayer based
الصالة لفعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك مع on the action of the Prophet, may Allah's peace and
األنصار حني سلموا عليه وهو يصيل يف مسجد قباءblessings be upon him, with the Ansaar; when they ،
greeted him while he was praying in Qubaa mosque,
وصفته ببسط الكف فقط.
he simply extended his hand.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ٌ
ً
جامد يأِت ىلع وجهني ،فيكون ً
• كيف ٌ :
استفهاما ،وهنا لالستفهام.
رشطا ،ويكون
اسم
َّ
َّ
• يقول هكذا  :األصل يف القول هو انلط ُق باللسان ،إال أنه َّ
يعرب به عن الفعل.
ِ
َّ
َّ َ َ َ َ
رشهاِ ،ضد قبضها.
• بسط كفه  :ن
ُ
• كفه  :الكف:يه راحة ايلد مع األصابع.

فوائد احلديث:

ُ
َ
ِ .1ح ْر ُص ابن عمر-ريض اهلل عنهما -ىلع ُس َّن ِة انلَّ ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -وتت ُّب ِع آثاره ،فما فاته من سنته يسأل عنه من حرضه.
ِ
ُ ُ
َّ
ً
ْ
أن اإلشارة يف َّ
ٌ
الصالة ال تبْ ِطل َها ،ولو اكنت إشارة مفهومة تكيف عن الالكم ،سواء أكانت بالرأس ،أو بايلد ،أو بالعني ،أو غريها.
.2
ُ َ ِّ
ً
ُْ ُ
َّ
َ
ْ
ُّ
 .3أن احلركة إذا اكنت قليلة حلاجة ال تب ِطل الصالة ،فهذا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يبسط يده للك مسلم عليه.
ِّ
َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
ُ
لما سلَّم من الصالةَّ ،
فإن انلَّ َّ
أقرهم ،ولم ينههم عن ذلك.
جواز السالم ىلع املصيل،
.4
ِّ
َ ِّ
 .5استحباب رد السالم من املصيل باإلشارة.
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ ْ ُ
األعمال يأِت فعل اخلري ،ويرشعه ألمته ،عليه
ب حاهل فيها ،وهو بهذه
ِ
 .6حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه يأِت أبواب اخلريات ِحبس ِ
الصالة والسالم.
ُ
َ
ْ
استحباب زيارة مسجد قباء ،والصالةِ فيه لِمن هو يف املدينة.
.7
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املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار
الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مسند أمحد بن حنبل ،إليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض  .توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،ط،1
مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1422 ،ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

خري انلاكح أيَّسه

The easiest marriage is the best marriage.
**

703. Hadith:

: احلديث.703

صىل اهلل-  قال رسول اهلل:عن عقبة بن اعمر قال
ُ َ ْ  «خري انلاكح أي:-عليه وسلم
صىل-  وقال انليب،»َسه
ُ
ُ َ
َ
 أترىض أن أ َز ِّو َجك فالنة: لرجل-اهلل عليه وسلم
ْ : قال هلا، نعم:«قال
ِّ ُأتر َضني أن أ
:زو َج ِك فالنا» قالت
 ولم،-صىل اهلل عليه وسلم-  فزوجها رسول اهلل،نعم
ً
 فلما، فلم يُعطها شيئًا، فدخل بها،يَفرض صداقا
ُْ
صىل اهلل عليه-  إن رسول اهلل:حرضته الوفاة قال
ً  ولم أُعطها، زوجين فالنة-وسلم
 وقد أعطيتها،شيئا
ْ
ْ
َ
 فاكن هل سهم خبيرب فأخذت ُه فباعت ُه،َسهيم من خيرب

‘Uqbah ibn ‘Aamir reported that the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
"The easiest marriage is the best marriage." The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said to a man: "Would you like me to marry you off to
so-and-so?" He said: "Yes." He also asked the woman:
"Would you like me to marry you off to so-and-so?" She
said: "Yes." He then married them off without
prescribing a dowry. The man consummated marriage
with the wife without giving her anything. When he was
about to die, he said: "The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, married me
off to so-and-so, and I did not give her anything; and
(now) I grant her my share from (the booties of the
battle of) Khaybar." So she took his share and sold it
for one hundred thousand (dirhams).

.فبلغ مائة ألف

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased with him  يف هذا احلديث-ريض اهلل عنه- ذكر عقبة بن اعمر
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, urged people to make marriage  حث ىلع تيسري-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
easy and affordable. The Prophet explained that ، وبني أن أفضلية انلاكح تكون مع قلة املهر,انلاكح
َّ
َّ
marriage would be better with a low dowry. Hence, a
وأن الزواج بمهر قليل مندوب إيله؛ وأن الكرثة يف
low dowry is recommended, while an expensive dowry
ً
is inadvisable, despite being permissible. When the  ألن, وإن اكن ذلك جائزا،املهر ىلع خالف األفضل
ً
dowry is low and affordable, marriage will be easier and قليال لم يستصعب انلاكح من يريده
املهر إذا اكن
the marriage rates will increase, as the poor will be able
to afford it. This will lead to having offspring, which is  ويقدر عليه الفقراء،فيكرث الزواج املرغب فيه
one of the most important objectives of marriage.  ثم ذكر،ويكرث النسل اذلي هو أهم مطالب انلاكح
‘Uqbah, may Allah be pleased with him, mentioned that
صىل اهلل عليه-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عقبة
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ِّ
him, offered a man to marry him off to a specific woman,  ثم عرض, عرض ىلع رجل أن يزوجه امرأة-وسلم
َّ  فلما وافق الطرفان,ذلك ىلع املرأة
and he offered the same to the woman. After both - زوجهما انليب
parties consented, he married them off. However, the ً
husband had not specified any dowry to the wife and ، ولم يسم الرجل للمرأة صداقا,-صىل اهلل عليه وسلم
consummated the marriage without giving her anything.  فلما حرضت ْ ُه الوفاة،ودخل بها دون أن يُعطيها شيئًا
When his death became imminent, he granted her a ُ ْ
ً
ً
piece of land that he was given from the booties of  فأخذته,أعطاها أرضا هل من غنائم خيرب مهرا هلا
ْ
Khaybar. His wife took it and sold it for hundred
.املرأة وباعت ُه فبلغ ثمنه مائة ألف
thousand dirhams.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق:اتلصنيف
. رواه أبو داود:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  ُعقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• أيَسه  :أسهله ىلع الرجل.

• سهم خبيرب  :نصيب من غنائم خيرب.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن خري الصداق أيَسه وأسهله وأقله مؤنة ىلع الزوج.
ً
قنطارا}
 .2استحباب ختفيف املهر ،وأن غري األيَس ىلع خالف ذلك ،وإن اكن جائزا كما أشارت إيله اآلية الكريمة يف قوهل {وآتيتم إحداهن
َّ

[النساء.]20 :
ُّ
َّ
ِّ
َّ
 .3أن الشارع احلكيم يتشوف إىل عقد انلاكح ،وحيث عليه ،ويسهل طريقه؛ تلحصل املقاصد الطيبة ،واثلمار احلميدة من الزواج.
 .4إباحة دخول الرجل ىلع زوجته ،وإن لم يعطها شيئًا.
ً
َّ
َّ
ً ُ َّ
صداق وإن قل؛ واألفضل كونه قبل ادلخول يلكون هديَّة للزوجة ،وحتفة تقدم هلا عند ادلخول عليها.
 .5أنه البد يف انلاكح من
ٍ
َّ
ً
ً
مقصودا ذلاته يف انلاكح ،فليس هو ً
عوضا مرادا ،وإنما هو ِحنلة يف هذا العقد املبارك.
 .6أن الصداق ليس
ً
َّ
ِّ
يقدم ما َّ
ً
تيَس ،وىلع الزوجة وأويلائها أن يقبلوا ما يُقدم إيلهم ،فليس
ومانعا من الزواج؛ فعىل الزوج أن
 .7أنه ينبيغ أن ال يكون الفقر اعئقا
القصد من الزواج اتلجارة واملساومة ،وإنما القصد االتصال وحتقيق نتاجه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.َّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه - .سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث- .
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
رشح سنن النساِئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل - .نيل األوطار للشواكين  ,حتقيق :عصام ادلين
َ
اتليسري للصنعاين ،ت :حمَ َّمد ُصبْيح َح َّالقَ ,مكتَبَ ُة ُّ
إليضاح َم َعاين َّ
الصبابطي  ,دار احلديث ،مرص الطبعة :األوىل1413 ،هَّ - .
الرشد ،الطبعة:
اتلحبري
األوىل 1433 ،ه.

الرقم املوحد)58110( :
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َُدبَّ َر َر ُج ٌل م ِْن األَنْ َصار ُغالما ً َهل
ِ

A person from the Ansaar (the Muslim
inhabitants of Madinah) declared that a
slave of him would be free after he dies.
**

704. Hadith:

: احلديث.704

َ
 دبَّ َر: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
َ ْ ٌُ َ
ُ َ ً األنْ َصار ُغالما
َّ  بَلَ َغ: َويف لَ ْفظ،-هل
َّ انل
- يب
رجل ِمن
ٍ
ِ
ِ
ً ِ ُ َ َّ َ
َ ال م ْن أَ ْص
َحابه أَ ْع َتق
ِ  أن رج:-صىل اهلل عليه وسلم
ِِ
ُ ُ َ ُ َ ََ َُُْ ٌ َ َُ ْ ُ َ َْ ُُ ْ َُ ً ُ
 لم يكن هل مال غريه فباعه رسول-غالما هل عن دب ٍر
َ َُ َ َ َ ُ َ
َ
َ
. ث َّم أ ْر َسل ث َمنه إيلْ ِه،اهلل بِث َمانِ ِمائ ِة ِد ْره ٍم

Jaabir ibn Abdullah, may Allah be pleased with them,
reported that a man from the Ansaar (the Muslim
inhabitants of Madinah) declared that a slave of him
would be free after his death. Another version says that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was told that a man from his Companions declared
that a slave of him would be free after his own death
although he had no property other than him (this slave).
So the Prophet sold him for eight hundred dirhams and
sent the money to him.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A man from the Ansaar (the Muslim inhabitants of  ولم يكن،علق رجل من األنصار عتق غالمه بموته
Madinah) promised that a slave that he owned would
be free after his own death although the master had no -صىل اهلل عليه وسلم-  فبلغ ذلك انليب،هل مال غريه
َّ  ولم، َف َع َّد هذا العتق من اتلفريط،
other property. As the Prophet, may Allah's peace and يقره ىلع هذا
َّ
blessings be upon him, was told of this, he considered
 أرسل بها، فرده وباع غالمه بثمانمائة درهم،الفعل
this deal a waste of resources. So he did not approve
of this act. Meanwhile, he sold the slave for eight  فإن قيامه بنفسه وأهله أوىل هل وأفضل من،إيله
hundred dirhams and sent the money to the master.  ومثل هذه. وئلال يكون اعلَ ًة ىلع انلاس،العتق
The priority for the poor master was to take care of
himself and his family rather than emancipate his األحاديث فيها أحاكم يتعرف عليها اإلنسان ولو لم
productive slave, and thus the indigent family would  وال ينبيغ أن يرتك تعلمها وفهمها حبجة أنه،يعمل بها
survive on begging. Finally, even though this tradition
 فإن الرق موجود يف أماكن من،ال يوجد رقيق ايلوم
was applicable at some point in history and has no
ً
relevance today, something can be learned from it.  واكن موجودا من قديم، وقد يعود مرة أخرى،أفريقيا
Slavery is still practiced in some places like Africa, just  ولكن،الزمان وحىت جاء اإلسالم وبعد ذلك
as it was practiced since the time of Adam until after the
.اإلسالم يتشوف للحرية والعتق إذا حصل الرق
coming of Islam. However, the attitude of Islam toward
slavery is to eliminate it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
. بعد موته: واملراد هنا، وهو عكس القبُل من لك يشء، وضم ابلاء املوحدة، بضم ادلال املهملة: • دبُر

:فوائد احلديث
-.صىل اهلل عليه وسلم-  ولكن األنصاري ال يملك غري هذا العبد فذللك لم يقره انليب، وهو متفق عليه بني العلماء، صحة اتلدبري.1
. ألن حكمه حكم الوصية؛ ألن الك منهما ال ينفذ إال بعد املوت، ال من رأس املال، املدبَّر يعتق من ثلث املال.2
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 .3جواز بيع العبد املدبر مطلقا للحاجةَّ ،
اكدلين وانلفقة؛ ألن الوصية جيوز تعديلها.
ُ
 .4أن األوىل واألحسن ملن ليس عنده َس َعة يف الرزق أن جيعل ذلك نلفسه وملن يعول ،فهم أوىل من غريهم ،وال ينفقه يف نوافل العبادات من
ْ َ ْ َ
ْ
ََ ُْ ُ
ْ
ْ
َّ َ
جت ُد ُوه ِعن َد اهلل}.
يحرص ىلع اغتنام الفرص باإلنفاق يف طرق اخلري {وما تن ِفقوا ِمن يش ٍء ِ
الصدقة والعتق وحنوها ،أما اذلي وسع اهلل عليه رزقه ،فل ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،
عبد اهلل البسام -حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)2966( :
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َ
َ ْ َ
دع ما ي ِريبك إىل ما ال ي ِريبك

 .705احلديث:

Leave what you doubt for what you do not
doubt.
**

705. Hadith:

عن احلسن بن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنهماAl-Hasan ibn `Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased -
with them, reported: “The Prophet, may Allah's peace
قال :حفظت من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل
and blessings be upon him, said: ‘Leave what you
َ ْ
وسلم« :-دع ما يَ ِريبك إىل ما ال يَ ِريبك».
doubt for what you do not doubt''’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ىلع املؤمن أن يرتك ما يشك يف حله خشية أن يقع يف The believer (Muslim) should leave anything that he is
doubtful about fearing it may lead him to the
احلرام وهو ال يشعر؛ بل عليه أن ينتقل مما يشك فيه impermissible without noticing it. Instead he should
ً
حله متيقنا ليس فيه شبهة يلكون مطمنئ avoid the doubtful matters for the things that are
إىل ما اكن ِ
certainly lawful, so his heart will be at peace. With this,
ً
القلب ،ساكن انلفس ،راغبا يف احلالل اخلالص،
he will be interested in pure lawfulness, and staying
ً
متباعدا عن احلرام والشبهات وما ترتدد فيه انلفسaway from prohibitions, doubtful things, and .
uncertainties.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > اتلعارض والرتجيح
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنساِئ وأمحد وادلاريم.
**

اتلخريج :احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• دع  :اترك.

• يريبك  :بفتح ياء املضارعة وضمها ،والفتح أفصح وأشهر :أي ما تشك فيه.
• إىل ماال يريبك  :ما ال تشك فيه.

فوائد احلديث:
 .1ىلع املسلم بناء أموره ىلع ايلقني ،وأن يكون يف دينه ىلع بصرية.
 .2انليه عن الوقوع يف الشبهات ،واحلديث أصل عظيم يف الورع.
 .3إذا أردت الطمأنينة واالسرتاحة فاترك املشكوك فيه واطرحه جانبا.
َ ً
 .4املشتبهات تورث قلقا يف انلفس.
 .5الرتغيب يف الصدق واتلحذير من الكذب.
َّ
 .6رمحة اهلل بعباده إذ أمرهم بما فيه راحة انلفس وابلال ونهاهم عما فيه قلق وحرية.
 .7انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطي جوامع اللكم ،واخترص هل الالكم اختصارا.
املصادر واملراجع:

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

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبيِّخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَسي ،ط .دار اليَس- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :أمحد حممد شاكر ،نرش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1416 ،ـه1995 -م- .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .السنن الصغرى للنساِئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية
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– حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م- .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)4564( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, entered the
house (the Ka‘bah) along with Usama ibn
Zayd, Bilal, and ‘Uthman ibn Talha.

, ابليت-صىل اهلل عليه وسلم- دخل رسول اهلل
وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة

**

706. Hadith:

: احلديث.706

 «دخل: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر

‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,
reported: The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, entered the house (the
Ka‘bah) along with Usama ibn Zayd, Bilal, and ‘Uthman
ibn Talha. They closed the door from within, and, as
they opened it, I was the first to get into it and meet
Bilal. I asked him: “Has the Messenger of Allah prayed
in it?” He said: “Yes, he prayed between the two
Yemeni Pillars”.

 وأسامة بن, ابليت-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 فأغلقوا عليهم ابلاب،زيد وبالل وعثمان بن طلحة
ً
َ
َ
ُ
: فسأتله,فلقيت بالال
.فلما فتحوا كنت أول من َول َج
:؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم- هل صىل فيه رسول اهلل
َْ ََ َْ ُ َ
.»ني
ِ  بني العمودي ِن ايلما ِني, نعم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

When Allah, Blessed and Exalted, enabled His Prophet  مكة يف السنة اثلامنة من-تبارك وتعاىل- ملا فتح اهلل
to conquer Makkah and purify His Sacred House from
idols, statues, and images, the Prophet, may Allah’s ، وطهر بيته من األصنام واتلماثيل والصور،اهلجرة
peace and blessings be upon him, entered the  ومعه، الكعبة املرشفة-صىل اهلل عليه وسلم- دخل
Honorable Ka‘bah, with two of his servants, Bilal and
 وحاجب ابليت عثمان بن، وأسامة، بالل،خادماه
Usama, and the Ka‘bah’s caretaker ‘Uthman ibn Talha
– may Allah be pleased with all of them, and closed the  فأغلقوا عليهم ابلاب ئلال،-ريض اهلل عنهم- طلحة
door of the Ka‘bah upon themselves, so that the people صىل اهلل عليه- يزتاحم انلاس عند دخول انليب
would not crowd upon entering of the Prophet in it; in
order to see how he worships Allah, thus they would  فيشغلوه عن مقصده، فيها لريوا كيف يتعبد-وسلم
distract him from the very purpose for which he came  وهو مناجاة ربه وشكره ىلع نعمه؛،يف هذا املوطن
to this place; that is to communicate privately with his
 واكن عبد اهلل.فلما مكثوا فيها طويال فتحوا ابلاب
Lord and thank Him for His favors. When they stayed
for long they opened the door. ‘Abdullah ibn ‘Umar was صىل اهلل عليه- بن عمر حريصا ىلع تتبع آثار انليب
keen to follow the footsteps of the Prophet and adhere ، وذلا فإنه اكن أول داخل ملا فتح ابلاب، وسنته-وسلم
to his Sunnah. Therefore, he was the first to enter when
the door was opened, and he asked Bilal if the Prophet صىل اهلل عليه-  هل صىل فيها رسول اهلل:فسأل بالال
had prayed inside the Ka‘bah and the latter replied in . بني العمودين ايلمانيني، نعم:؟ قال بالل-وسلم
the affirmative, adding that the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, offered prayer  فجعل ثالثة،واكنت الكعبة املرشفة ىلع ستة أعمدة
between the two Yemeni Pillars. The Honorable Ka‘bah ، وواحدا عن يساره، واثنني عن يمينه،خلف ظهره
had six pillars at the time. The Prophet, may Allah’s
، فصىل ركعتني،وجعل بينه وبني احلائط ثالثة أذرع
peace and blessings be upon him, stood with three of
.وداع يف نواحيها األربع
the pillars behind him, two of them on his right side, and
one on his left. The wall was three cubits away from
him. He offered two Rak‘ahs and made supplication in
all four corners of the Ka‘bah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َ
ابليت  :الكعبة.
َ َُ
• أغلقوا  :قفلوا ابلاب ،وهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومن معه ،واذلي بارش اإلغالق :عثمان بن طلحة.
• َ
ابلاب  :باب الكعبة.
َ
• َول َج  :دخل.
َْ َ َ َ
الع ُمودين  :أي صىل بني العمودين.
• بني

ً
يومئذ أعمدة ،فجعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عمودين عن يمينه ،وعمودا عن يساره،
• ايلَ َما ِنيَني  :الذلين من جهة ايلمن ،واكن يف ابليت
ٍ
وثالثة خلفه ،أما ايلوم ففيه ثالثة أعمدة فقط.

فوائد احلديث:
 .1استحباب دخول الكعبة املرشفة ،والصالة فيها ،وادلاعء يف نواحيها.
 .2دخول الكعبة ليس من مناسك احلج ،وإنما يه فضيلة يف ذاتها؛ وهلذا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يدخلها يف حجته ،وإنما دخلها يف
اعم الفتح ،ولم يدخلها إال مرة واحدة.

 .3جواز صالة الفريضة يف جوف الكعبة؛ ألن ما جازت فيه انلافلة جازت فيه الفريضة إال بديلل.

 .4جواز إغالق باب الكعبة للحاجة.
 .5جواز صالة املنفرد بني العمودين.

 .6جعل اجلدار سرتة ،يف الصالة ،أوىل من جعل العمود.

 .7حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم بأفعال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يلتبعوه فيها.
 .8قبول خرب الواحد يف األمور ادلينية إذا اكن ثقة.

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 ،اإلمارات 1426 ،ـهعمدة 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)3148( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, entered upon
us after his daughter had died and said:
Wash her three times, or five times or more
if you find that necessary. Wash her with
water and Sidr (ground lotus leaves) and
add camphor (or a pinch of camphor) to
water in the last time and let me know
when you finish.

-صىل اهلل عليه وسلم- دخل علينا رسول اهلل
ً
ََْ ْ
ْ َ ِّ ُ
 أو، اغ ِسلنها ثالثا: فقال،توفيت ابنته
حني
َُّ ْ َ َ
ً
 بماء-إن رأينت ذلك-  أو أكْث من ذلك،مخسا
ً
ْ
ً
أو شيئا من- اكفورا
 واجعلن يف األخرية،َو ِسد ٍر
َّ َ َّ ُ ْ َ َ
نت فآذِن ِِّن
 فإذا فرغ-اكفور
**

707. Hadith:

: احلديث.707

ُ
َ
: قالت-ريض اهلل عنها- عن أ َّم َع ِط َّية األنصارية
 حني-صىل اهلل عليه وسلم- «دخل علينا رسول اهلل
ْ ْ
ْ َتُ ُو ِّفي
 أو أكرث، أو مخسا، اغ ِسلنَ َها ثالثا: فقال،ت ابنته
ْ ْ
ْ
َّ ُ ْإن َرأَي- من ذلك
 واج َعل َن يف، بماء َو ِسد ٍر-َت ذلك
َّ ُ  فإذا َف َر ْغ-أو شيئا من اكفور- األخرية اكفُورا
َت
ْ
َّ َ ْ َ
َّ َ
: وقال، فأعطانا َحق َو ُه، فلما ف َرغنَا آذن ُاه.» فآ ِذن ِين
َ َْ
: وقال،» ويف رواية «أو َسبْعا.-تعين إزاره- أش ِع ْرن َها بِ ِه
ُ
َ
َ « ابْ َدأْ َن ب َم َيامن َها
ُ ومواضع
الوضوء منها» وإن أ َّم َع ِط َّية
ِِ ِ
ِ ِ
ُُ
.» وجعلنا رأسها ثالثة قرون:قالت

Umm `Atiyyah Al-Ansaariyyah, may Allah be pleased
with her, reported: "The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, entered upon
us after his daughter had died and said: ‘Wash her
three times, or five times or more if you find that
necessary. Wash her with water and Sidr (ground lotus
leaves) and add camphor (or a pinch of camphor) to
water in the last time and let me know when you finish.’
When we finished, we told him, so he gave us his lower
garment and said: ‘Let it be the first thing you shroud
her in.’" A different narration reads: "or seven times",
and he said: "Start with her right side and the organs of
ablution." Umm `Atiyyah said: "We plaited her hair into
three braids'’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When Zaynab, daughter of the Prophet, may Allah be
pleased with her, died, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, entered upon the women
who were washing her, and Umm `Atiyyah AlAnsaariyyah was one of them. He wanted to teach them
how to wash her, so that she would come out of this
world and meet her Lord in a state of cleanness and
purity. He ordered them to wash her three or five times,
or more if it was necessary. For extra cleanness and a
solid corpse, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered them to add Sidr
(ground lotus leaves) to the water and to add camphor
the last wash. This would solidify the dead body, and
with the perfume, insects would stay away from it.
Moreover, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, advised them to start with her
right organs, which are washed in ablution, and asked
them to let him know when they finish. They informed
him after they were done with washing her, and he gave
them his lower garment, which touched his pure body,
to be the first thing they wrap her body in. He wanted
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ُ
 ويه بنت انليب،-ريض اهلل عنها- ملا ت ُوفيت زينب

صىل اهلل عليه-  دخل انليب، -صىل اهلل عليه وسلم-

 وفيهن "أم عطية، ىلع النسوة الالِت يغسلنها-وسلم
 تلخرج من هذه،األنصارية" يلعلمهن صفة غسلها
ً
 أو، اغسلنها ثالثا: طاهرة نقية فقال،ادلنيا إىل ربها

، يلكون قطع غسلهن ىلع وتر أو أكرث من ذلك،مخسا
َّ ُ ْإن َرأي
 وأنه،َت أنها حتتاج إىل الزيادة ىلع اخلمس
 اجعلن، واجلسد أصلب، ويلكون الغسل أنىق.الزم
ً
 تلكون مطيبة، ويف األخرية اكفورا،مع املاء سدرا
 ووصاهن أن، ويشد جسدها،بطيب يبعد عنها اهلوام
 وأعضاء، من امليامن،يبدأن بأرشف أعضائها

 إذا فرغن من غسلها ىلع هذه-  وأمرهن،الوضوء

 أعطاهن، فلما فرغن وأعلمنه. أن خيربنه-الكيفية
 أي، ليشعرنها إياه،إزاره اذلي بارش جسده الطاهر
، فيكون بركة عليها يف قربها،يلكون مما ييل جسدها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وقد نقضت النسوة الالِت يغسلن زينب رأسها that to be a blessing for her in her grave. The women
who were washing Zaynab undid her hair, washed it
وغسلنه وجعلنه ثالثة قرون انلاصية قرن واجلانبان and plaited it into three braids, one at the forehead and
two at the sides and they threw them to her back.
قرنان وألقينه خلفها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > غسل امليت
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ ْ َّ
ذلك  :إن اكن رأيكن واجتهادكن أنها حتتاج أكرث من اخلمس ،املخاطبة أنىث.
• رأيَت ِ
ْ
• ِسدر  :هو شجر انلبق ،واذلي يغسل امليت بورقه بعد طحنه.
• يف األخرية  :يف الغسلة األخرية.
ُ
ُ
• اكفور  :نوع من الطيب ،من خواصه أنه يصلب اجلسد.

• شيئا من اكفور  :أو للشك من الراوي وهذا يشعر بقلة الاكفور.
• فَ َر ْغ ُ َّ
َت  :انتهيَت من غسلها.
• آذنين  :أعلمنَ ِين.
ْ
• َحقوه  :بفتح احلاء وكَسها األصل فيه أنه موضع شد اإلزار ،وتوسعوا فيه فأطلقوه ىلع اإلزار نفسه.
ْ َ
• أش ِع ْرن َها إياه  :الشعار ما ييل اجلسد من اثلياب ،ومعناه :اجعلن إزاري مما ييل جسدها حبيث يكون مالصقا هل ليس بينه وبني جسدها ثوب
قبله.
• بميامنها  :امليامن :مجع "ميمنة" بمعىن ايلمني ،ومنه قوهل تعاىل{ :وأصحاب امليمنة}.
• مواضع الوضوء  :يه ايلدان إىل املرفقني والرجالن إىل الكعبني والوجه والرأس.
ُ
• قرون  :ضفائر.

فوائد احلديث:
 .1وجوب غسل امليت املسلم ،وأنه فرض كفاية.
 .2أن املرأة ال يغسلها إال النساء ،والرجل ال يغسله إال الرجال ،إال ما استثىن من املرأة مع زوجها ،واألمة مع سيدها ،فللك منهما غسل صاحبه.
َ
 .3أن يكون بثالث غسالت ،فإن لم يكف ،فخمس ،فإن لم يكف ،ز َ
يد ىلع ذلك ،حبسب املصلحة واحلاجة ،وبعد ذلك إن اكن ث َّم يشء من
ِ
ِ ِ
َّ
انلجاسات خرج من اجلسدُ ،سد املحل اذلي خيرج منه األذى.

 .4أن يقطع الغاسل غسالته ىلع وتر ،ثالث ،أو مخس ،أو سبع.
 .5أن يكون مع املاء سدر؛ ألنه ُينَيقُ ،
ويصلب جسد امليت وأن املاء املتغري بالطاهر باق ىلع طهوريته.
ِ
 .6أن ُي َط َّي َ
ُ
ب امليت مع آخر غسالته ،ئلال يذهب املاء ،ويكون الطيب من اكفور ،ألنه -مع طيب راِئته -يشد اجلسد ،فال يَسع إيله الفساد.
 .7ابلداءة بغسل األعضاء الرشيفة ،ويه :امليامن ،وأعضاء الوضوء.

 .8استحباب تَسيح شعر امليتة وضفره ثالث ضفائر ،وجعله خلف امليتة.

 .9جواز اتلعاون يف غسل امليت لكن ال حيرض إال من حيتاج إيله.

 .10اتلربك بآثار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كمالبسه  ،وهذا يشء خاص به ،فال يتعداه إىل غريه من العلماء والصاحلني ،ألن هذه األشياء
ُ
توقيفية ،والصحابة لم يعملوها مع غريه قط وألنه مع غريه وسيلة للرشك وفتنة ملن تربك به.
 .11شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكمال صلته لرمحه.

 .12جواز تفويض الشخص األمني يف العمل بما اؤتمن عليه إذا اكن أهال للتفويض.

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  .1426اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بن وهف القحطاين ،الرياض .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام
صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية،
دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)1751( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
We visited Khabbab ibn al-Aratt, may Allah دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده
be pleased with him, when he was ill and he
وقد اكتوى سبع كيات
had been cauterized in seven places.
**

708. Hadith:

: احلديث.708

 دخلنا ىلع خباب بن: قال،عن قيس بن أيب حازم
ْ
ُ
َ اكتَوى
سبع
 نعوده وقد-  ريض اهلل عنه- األرت
َ
 ولم، إن أصحابنا اذلين َسلفوا مضوا: فقال،ك َّيات
َّ
َ
 وإنا أصبنا ما ال جند هل َموضعا إال،تنقصهم ادلنيا

Qays ibn Abi Hazim reported: "We visited Khabbab ibn
al-Aratt, may Allah be pleased with him, when he was
ill and he had been cauterized in seven places. He said
to us: 'Our companions who died (during the lifetime of
the Prophet) left (this world) without having their
rewards reduced due to enjoying the pleasures of this
life, but we have (so much) wealth that we find no way
to spend it except on the ground. Had the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, not forbidden
us to wish for death, I would have wished for it.' When
we visited him for a second time, he was building
himself a wall, and he said: 'A Muslim is rewarded (in
the Hereafter) for whatever he spends, except for
something he has spent on building"'.

 نهانا-  صىل اهلل عليه وسلم- الرتاب ولوال أن انليب
ُ
َ
 ثم أتيناه مرة أخرى وهو.ندعو باملوت دلعوت به
أن
َ
ُ
 إن املسلم يلؤجر يف لك يشء: فقال،يبين حائطا هل
ُ
.يُنفقه إال يف يشء جيعله يف هذا الرتاب

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith relates that Khabbab ibn al-Aratt, may Allah
be pleased with him, was sick and had been cauterized
in seven places for his sickness, so his companions
came to pay him a visit. He told them that the early
Companions had died without enjoying any worldly
pleasures, which could have lessened the reward they
had been promised in the Hereafter. He also said that
he had collected so much wealth that he could not find
a way to spend it, except on the ground, and that if the
Messenger of Allah had not forbidden them from
supplicating to Allah for death (except in times of trial
regarding one's religion, when one should supplicate to
Allah with the reported supplications), he would have
asked Allah for it. He also told them that the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, said that
a person is rewarded for everything he spends, except
what he spends on the ground, meaning what he builds,
because if a person builds only what he needs, this
does not require much expenditure. So the money
spent on constructing extra (unnecessary) buildings is
not rewarded, except a building that was made for the
poor to live in or its income was dedicated to the cause
of Allah, or something similar. This kind of building is
rewarded, but there is no reward in building a place to
live in (that is unnecessarily large and beyond the
space he needs).
Regarding cauterization, its
prohibition is meant for anyone who believes that the
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-ريض اهلل عنه- يف احلديث أن خباب بن األرت
ُ
ك ِوي سبع كيات ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخربهم
أن الصحابة اذلين سبقوا ماتوا ولم يتمتعوا بيشء من
َ ُ فيكون ذلك منقصا ً هلم مما أ،مذلات ادلنيا
عد هلم يف
ً
 وإنه أصاب ماال كثريا ال جيد هل ماكنا حيفظه.اآلخرة
 ولوال أن رسول اهلل نهانا أن: وقال،فيه إال أن يبين به
 إال عند الفَت يف ادلين،ندعو باملوت دلعوت به

-صىل اهلل عليه وسلم-  وأن انليب.فيدعو بما ورد

 إن اإلنسان يؤجر ىلع لك يشء أنفقه إال يف يشء:قال
 يف ابلناء؛ ألن ابلناء إذا اقترص:جيعله يف الرتاب يعين

، فإنه ال حيتاج إىل كبري نفقة،اإلنسان ىلع ما يكفيه
 فهذا املال اذلي جيعل يف ابلناء الزائد عن احلاجة ال،
 امهلل إال بناء جيعله للفقراء،يؤجر اإلنسان عليه

،يسكنونه أو جيعل غلته يف سبيل اهلل أو ما أشبه ذلك

 هذا ليس فيه، لكن بناء يسكنه،فهذا يؤجر عليه

 وانليه اذلي جاء عن الِك هو ملن يعتقد أن.أجر
 أما من اعتقد أن اهلل عز وجل هو،الشفاء من الِك

 أو ذلك للقادر ىلع مداواة أخرى،الشايف فال بأس به

.وقد استعجل ولم جيعله آخر ادلواء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
cure comes from the cauterization, but there is no harm
in it for the one who believes that Allah, Exalted and
Mighty, is the Curer. The prohibition may also be meant
for a person who is able to use another method of
treatment, but rushed to have cauterization and did not
make it the last resort.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الطب انلبوي
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري
اتلخريج :قيس بن أيب حازم -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سلفوا  :تقدموا وسبقوا.
• مضوا  :ماتوا.

• ولم تنقصهم ادلنيا  :لم يتمتعوا بيشء من مذلات ادلنيا ،فيكون ذلك منقصا ً هلم مما أُ َ
عد هلم يف اآلخرة.
ً
ً
ً
• ال جند هل موضعا إال الرتاب  :أي مجعنا ماال زائدا عن احلاجة ال جند هل ماكنا حنفظه فيه إال الرتاب ندفنه خمافة الَسقة ،أو أنه أراد ابلناء الزائد
عن احلاجة.
َ
َّ
• اكتوى  :استعمل الِك يف بدنه .والِك :معروف إحراق مواضع من ابلدن حبديدة وحنوها للعالج.

فوائد احلديث:
 .1فضل خباب بن األرت ،ومزيد عرفانه بمواله ،وشدة اتهامه نلفسه ،وحماسبته هلا حىت يف املباحات.
 .2انليه عن تمين املوت.
 .3كراهية الزيادة يف ابلناء من غري حاجة.
 .4احلث ىلع عيادة املريض.
 .5جواز االكتواء عند احلاجة ،هذا ما دل عليه احلديث ،ولكن ذلك مع الكراهة وأال يبدأ به بداللة انلصوص األخرى.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛
تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد
بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6011( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 وتلك األيام،دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد

Leave them, for these are the days of Eid.
Those were the days of Mina.

.أيام مىن

**

709. Hadith:

: احلديث.709

ريض اهلل-  أن أبا بكر-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
during the days of Mina, Abu Bakr came to her while
there where two girls with her; they were beating drums,
and the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, was covering himself with his garment (while
he was lying down). Abu Bakr rebuked the two girls, but
the Prophet uncovered his face and said: "O Abu Bakr!
Leave them, for these are the days of Eid." Those were
the days of Mina, ‘A’ishah added: "I was being
screened by the Prophet while I was watching the
Ethiopians playing in the Mosque." ‘Umar rebuked
them, but the Prophet said: "Leave them, O Bani Arfida!
Play; it is safe".

 دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام مىن،-عنه
َ ِّ َ ُ
-صىل اهلل عليه وسلم-  وانليب، وترضبان،ان
ِ تدفف
ٍّ َ
-  فكشف انليب، فانتهرهما أبو بكر،ُمتَغش بثوبه
 «دعهما يا أبا: فقال، عن وجهه-صىل اهلل عليه وسلم

 وقالت، وتلك األيام أيام مىن،»بكر؛ فإنها أيام عيد
 يسرتِن-صىل اهلل عليه وسلم-  رأيت انليب:اعئشة

،وأنا أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد

:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،فزجرهم عمر
َ
َْ
.»«دعهم أمنًا بين أ ْر ِف َدة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith displays the ease and kindness of this
religion. It shows how its methodology contradicts that
of extremists, who believe the religion to be harsh and
violent. This Hadith proves the permissibility of beating
the drum and singing on the days of Eid based on the
actions of the two girls in the presence of Prophet
Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon
him, besides his reprimand to the one who reprimanded
the two girls. The same goes for playing with spears
and the likes. Ethiopians naturally love playing and
beating drums. So the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, allowed them to do what they
wanted in the masjid, targeting to (clarify) a state policy.
It is asserted in some of the Hadith's wordings. This
policy includes: 1. Announcing to non-Muslim groups
who are afraid to embrace Islam because they assume
that it is harsh and violent that Islam is a religion of
kindness, peace, and pardon, especially amongst sects
like the Jews, who are remote from it and prevent
people from it. For this reason, some narrations of the
Hadith report that ‘Umar reprimanded the Ethiopians,
but the Prophet said: "Leave them alone, so that the
Jews will know that there is ease in our religion and that
I was sent with the pure and kind religion." 2. They
played on the day of Eid, which are days of happiness
and pleasure and indulging oneself with permissible
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َّ
 وأن نهجها،يف احلديث بيان يَس الرشيعة وسماحتها

،خمالف ملا عليه كثري من املتشددين واملتنطعني
ً
ً
ً
وجفاء وعنفا؛ فيبني احلديث
اذلين يرون ادلين شدة
الرشيف جواز َضب ادلف والغناء يف أيام األعياد؛

صىل اهلل عليه- وذلك لفعل اجلواري ذلك أمام انليب

 وكذلك، وإنكاره ىلع من أنكر عليهن-وسلم
ُ
 واحلبشة ُج ِبلوا ىلع.األمر يف اللهو باحلراب وحنوها
-صىل اهلل عليه وسلم- حب اللعب والطرب؛ فانليب
 مراعيًا يف،سمح هلم بإقامة غرضهم هذا يف املسجد
 أشار إيلها يف بعض ألفاظ،ذلك سياسية رشعية هامة

 إعالم الطوائف الِت لم تدخل يف/1 : ويه،احلديث
َّ
اإلسالم دين
ِ  أن-خلوفها من شدته وعنفه- اإلسالم؛
ِ
، السيما من تلك الطوائف، وسعة، وانرشاح،سماح
 اذلين ينأون عنه وينهون عنه؛ وذلا جاء،طائفة ايلهود
َّ
 فقال،يف بعض ألفاظ احلديث أن عمر أنكر عليهم

 "دعهم؛ تلعلم ايلهود:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َّ
ُ
/2 ."بعثت باحلنيفية السمحة
 وأين،أن يف ديننا فسحة
َّ
 واألعياد يه أيام فرح،أن لعبهم اكن يف يوم عيد

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
ُّ
وتوسع يف املباحات /3 .أنَّه لعب رجال فيه practices. 3. It is a manly game featuring enthusiasm
ومَسة،
and courage.

خشونة ،ومحاس ،وشجاعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > مناسبات دورية
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• جاريتان  :بنتان صغريتان ،أو خادمتان مملوكتان.

• ِمىن  :مىن :موضع قرب مكة ،ويقال :بينه وبني مكة املكرمة ثالثة أميال ،يزنهل احلجاج أيام الترشيق ،ومن مناسك احلج.
ُ َّ
ُ َّ
ْ
اذلي يرضب بِ ِه ِيف األعراس.
• تدففان  :ترضبان
بادلفَ ،وه َو ِ
• متغش  :متغط.

• عيد  :هو عيد األضَّح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة ،وهو يوم انلحر اذلي تذبح فيه األنعام تقربا إىل اهلل ،وحيتفل فيهما املسلمون،
ويصلون صالة العيد ،ويستمعون خطبة العيد.
ً
شماال أرترييا ،ورشقًا الصومال ،وغرباً
• احلبشة  :جيل من انلاس من السود يف أفريقيا ،وتسىم بالدهم اآلن أثيوبيا ،واعصمتها "أديس أبابا" حتدها
اإلسالم يف القرن السابع.
السودان ،دخلها ِ
حبرابهم".
• يلعبون  :يطلق اللعب ىلع لك ما يلعب به ،ورواية مسلم" :يلعبون يف املسجد ِ
• َ
الـم ْس ِج ُد  :املسجد :املاكن املهيأ للصلوات اخلمس.

فوائد احلديث:

َّ
اإلسالم دين سماح ،وانرشاح ،وسعة وأن األعياد يه أيام فرح
 .1إعالم الطوائف الِت لم
اإلسالم؛ -خلوفها من شدته وعنفه -أن ِ
تدخل يف ِ
َ َّ
ومَسةُّ ،
وتوسع يف املباحات ،وأن لعب احلبشة لعب رجال فيه خشونة ،ومحاس ،وشجاعة.
 .2بيان يَس الرشيعة وسماحتها.

اإلسالم إلفشاء األاغين املحرمة ،واملجالس اخلليعة ،واألصوات الفاتنة الرقيقة
 .3استغالل هذه انلصوص الرشيفة وأمثاهلا ،واستغالل سماحة ِ
واإلسالم وسط بني الغايل واجلايف.
الرخيمة ،واملناظر املخجلة ال جيوز؛ ِ
َّ
اإلسالم ويَسه مع
 .4أن لعبهم حبرابهم فيه تدريب ىلع الشجاعة ،والبسالة ،والقتال ،واالستعداد للعدو ،وفيه مصلحة رشعية اعمة ،فسماحة ِ
تلك املربرات اهلادفةَّ ،
سوغت قيام مثل هذا يف املسجد انلبوي الرشيف.

َّ
 .5أن املرأة تنظر إىل الرجال األجانب ،إذا لم يكن ذلك نظر شهوة.
َّ
َّ
َّ
َّ
 .6حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكريم معارشته ألهله ،فينبيغ ىلع املسلم امتثال ذلك ،واالقتداء بنبيه -صىل اهلل عليه وسلم ،-واهلل
تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
 2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .املوسوعة الفقهية الكويتية،
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من  1427 -1404ه) األجزاء ( )23 -1الطبعة اثلانية ،دار السالسل ،الكويت .األجزاء (-24
 )38الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة ،مرص .األجزاء ( )45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان
َّ
املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .تاج العروس من جواهر القاموسَّ ،
حممد أبو الفيض امللقب
بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)10894( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The blood money for accidental killing is
paid in five types of camel indemnity: 20
Hiqqah she-camels (in their fourth year of
age), 20 Jadh‘ah she-camels (in their fifth
year of age), 20 Bint Laboon she-camels (in
their third year of age), 20 Ibn Laboon hecamels (in their third year of age), and 20
Bint Makhaad she-camels (in their second
year of age).

ً
 وعْشون،دية اْلطإ أمخاسا عْشون حقة

 وعْشون بنو، وعْشون بنات بلون،جذعة
 وعْشون بنات خماض،بلون

: احلديث.710

**

710. Hadith:

Ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him, reported -  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود
ْ
َُ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
اسا
أمخ
اخلطإ
ة
 « ِدي: أنه قال-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
upon him, said: "The blood money for accidental killing
َ
َّ
 وعرشون، وعرشون َجذ َعة،عرشون ِحقة
is paid in five types of camel indemnity: 20 Hiqqah she- بنات
ِ
َ َُ
َ
ََ
camels (in their fourth year of age), 20 Jadh‘ah she.»اض
ٍ بنات خم
ِ  وعرشون، وعرشون بنو ُبلون،ُبلون
camels (in their fifth year of age), 20 Bint Laboon shecamels (in their third year of age), 20 Ibn Laboon hecamels (in their third year of age), and 20 Bint Makhaad
she-camels (in their second year of age)".
**

 ويصح موقوفا,ضعيف مرفواع

ولم أقف ىلع حكم للشيخ

Hadith Grade:

 ىلع هذا-رمحه اهلل- األبلاين

:درجة احلديث

.احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َّ
This Hadith shows that the blood money for accidental بأن يفعل- أن دية قتل اخلطأ
هذا احلديث أفاد
killing, which results from hitting someone whose life is
ً
ًّ
inviolable without the intention of killing him, is divided  لم يقصده، فيصيب آدميا معصوما،امللكف ما هل فعله
ً
into five types of camel indemnity: 20 Hiqqah she- ،حقة
ِ  عرشون: تقسم أمخاسا-بالفعل فيقتله
َ
camels (in their fourth year of age), 20 Jadh‘ah she وعرشون، وعرشون بنات خماض،وعرشون جذعة
camels (in their fifth year of age), 20 Bint Laboon shecamels (in their third year of age), 20 Ibn Laboon he-  ويه أخف من دية, وعرشون بين بلون،بنات بلون
camels (in their third year of age), 20 Bint Makhaad  ووجه اتلخفيف يف دية اخلطأ أنها،العمد وشبه العمد
she-camels (in their second year of age). This blood
money is less than the blood money paid for intentional  واذلكور عند, وأدخل فيها اذلكور,وجبت أمخاسا
killing and semi-intentional killing. The way this blood  كما أنها جتب ىلع,انلاس أقل رغبة من اإلناث
money is less is that it is divided into five categories of
. وتكون مؤجلة فال تدفع مرة واحدة,العاقلة
camels, and it includes male camels, for people like
she-camels more than they like he-camels. The male
relatives of the killer are responsible for paying it.
Moreover, it can be paid later rather than immediately.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات:اتلصنيف
. رواه ابن أيب شيبة وادلارقطين:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن َمسعود:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

ً
• اخل َ َطأ  :اخلطأ ضد الصواب ،واملراد به هنا :أن يفعل امللكف ما هل فعله ،فيصيب ًّ
معصوما ،لم يقصده بالفعل ،فيقتله.
آدميا
َّ
َّ
حقة  :بكَس احلاء وتشديد القاف ،ثم تاء اتلأنيث :يه من اإلبل ما دخلت يف السنة الرابعةِّ ،
سميت بذلك؛ ألنها استحقت الركوب واحلمل أو
•
طرق الفحل.
َّ
• جذعة  :يه ما دخلت يف السنة اخلامسة ،سميت بذلك؛ ألنها أسقطت مقدم أسنانها.
• بنت خماض  :يه الِت أَت عليها احلول من اإلبل ،ودخلت يف السنة اثلانية ،فأمها اغبلًا ماخض :أي حامل.
َّ
• بلون  :ما أَت عليه سنتان ،ودخل يف اثلاثلة ،فصارت أمه اغبلًا ذات لنب؛ ألنها محلت ووضعت بعده.
• دية  :ادلية :املال املدفوع إىل املجين عليه ,أو إىل ويله بسبب اجلناية.
ً
أمخاسا  :أي موزعة ىلع مخسة أسنان.
•

فوائد احلديث:

َّ
َّ
َّ
 .1أن األصل يف ادلية يه اإلبل ،وأن األجناس ابلاقية يه أبدال؛ وذلك أن اإلبل يه الِت يدخلها اتلغليظ ،واتلخفيف.
َ
َّ
ً
أمخاسا :عرشون ِحقة ،وعرشون جذعة ،وعرشون بنات خماض ،وعرشون بنات بلون ،وعرشون بين بلون.
 .2أن دية قتل اخلطأ تقسم

املصادر واملراجع:

-الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ,أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسِت العبّس ,املحقق :كمال يوسف

احلوت ,مكتبة الرشد – الرياض ,الطبعة :األوىل - 1409 ،سنن ادلارقطين ,أبو احلسن يلع بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن انلعمان بن دينار
ابلغدادي ادلارقطين ,حققه شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ,مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان ,الطبعة:
األوىل  1424 ،ـه 2004 -م - .ادلراية يف ختريج أحاديث اهلداية ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,املحقق  :السيد عبد اهلل
الطبعة:
هاشم ايلماين املدين ,دار املعرفة  -بريوت- .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
األوىل  1427 ،ـه 2006م -فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي
الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه-توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,حتقيق
وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ,دار الفلق  -الرياض ,الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The blood money of a Mu`aahad is half the
blood money of a free Muslim.

دية املعاهد نصف دية احلر
**

711. Hadith:

: احلديث.711

`Abdullah ibn `Amr, may Allah be pleased with him, -  أن انليب-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو
reported that the Prophet, may Allah's peace and َ
ُ  «ديَة: قال-صىل اهلل عليه وسلم
الم َعا ِه ِد نصف ِدية
ِ
blessings be upon him, said: ''The blood money of a
.»احل ُ ِّر
Mu`aahad (someone who lives in non-Muslim lands
and is committed to a peace treaty with Muslims) is half
the blood money of a free Muslim''.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  بأن دية الكتايب-صىل اهلل عليه وسلم- خيرب انليب
him, said that the blood money (Diyyah) of a Jew or
ًّ
Christian is half the blood money of a free Muslim نصف دية احلر املسلم؛ سواء اكن ذميا أقر ىلع
ِّ
person. This applies to a Dhimmi, i.e. a non-Muslim اإلقامة بديار املسلمني بعقد اذلمة ببذل مال اجلزية
َ
who is given a promise of protection to live in Muslim
 أو معاه ًدا أجري معه صلح وهو،والزتام أحاكم امللة
lands in return for paying a tribute (Jizyah) and abiding
ً
by the rules of Islam; a Mu`aahad, i.e. someone who  أو مستأمنا وهواكفر دخل بالد،مستقر ببدله
lives in his own country and is committed to a peace املسلمني بأمان تلجارة أوغريها؛ الشرتاكهم يف
treaty with Muslims; or a Musta'man, i.e. a disbeliever
.وجوب حقن ادلم
(Kaafir) who enters the lands of Muslims under a pact ،وجراحاتهم من دياتهم
َّ
of protection for trade or other purposes. All three كجراحات املسلمني من دياتهم؛ ألن اجلرح تابع
categories are entitled to blood money because they
 فالرجل منهم خبمسني من اإلبل واملرأة منهم.،للقت
share the status of having their blood protected. Their
wounds are also to be compensated according to their خبمس وعرشين؛ ألن املرأة ىلع انلصف من الرجل يف
blood money, just as the wounds of Muslims are  وأما الاكفر احلريب فال يضمن ال بقصاص أو.ادلية
compensated according to their blood money, since
.دية
wounds are relevant to killing. The blood money of a
non-Muslim man is fifty camels and of a non-Muslim
woman is twenty five, for the blood money of women is
half that of men. No blood money or legal retribution
applies in the case of a belligerent non-Muslim who is
at war with Muslims.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات:اتلصنيف
. رواه أبوداود والرتمذي والنساِئ وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
َ
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ
َ ً
ً
َ ُ
. وأرسه،ورقه
ِ ، حيرم به قتله، هو الاكفر اذلي أعطي أمانا وعهدا: • المعاهد
ُ َّ
. املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريها: يه: دليَة
ِ •ا

:فوائد احلديث
. دية الاكفر املعاهد نصف دية احلر املسلم.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2املعاهد اعم يشمل لك الكفار من ايلهود وانلصارى وغريهم ويف بعض الروايات عند الرتمذي( :عقل الاكفر) وهو اختيار الشيخ ابن باز -رمحه
اهلل-.
 .3سماحة اإلسالم وعدهل يف حقن دماء املعاهدين.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد  .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت  .سنن الرتمذي  ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب – مرص  .الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  .سنن للنساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة:
اثلانية .1986 – 1406 ،سنن ابن ماجه-حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق-انلارش :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 ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،منحة
العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -
حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين،
انلارش :دار احلديث .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش،انلارش :املكتب اإلساليم –
بريوت،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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دينار أنفقته يف سبيل اهلل ،ودينار أنفقته يف

A dinar you spend in the cause of Allah, a
dinar you spend on (freeing) a slave, a
dinar you give in charity to a needy person,
and a dinar you spend on your family; the
greatest in reward is the one you spend on
your family.

رقبة ،ودينار تصدقت به ىلع مسكني ،ودينار

أنفقته ىلع أهلك ،أعظمها أجرا الي أنفقته ىلع

 .712احلديث:

أهلك

**

712. 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
and blessings be upon him, said: 'A dinar you spend in
the cause of Allah, a dinar you spend on (freeing) a
slave, a dinar you give in charity to a needy person, and
a dinar you spend on your family; the greatest in reward
is the one you spend on your family'' '.

صىل اهلل عليه وسلم« :-دينار أنفقته يف سبيل اهلل،
ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به ىلع
مسكني ،ودينار أنفقته ىلع أهلك ،أعظمها أجرا

اذلي أنفقته ىلع أهلك».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

بني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن أوجه اإلنفاق والرب
كثرية ،منها ما يُنفق يف اجلهاد يف سبيل اهلل ،وما يُنفق

Brief Explanation:
**

يف عتق الرقاب ،وما يُنفق يف ىلع املساكني ،وما ينفق
ىلع األهل والعيال ،ولكن أفضلها اإلنفاق ىلع

األهل وانلفقة ىلع األهل واألوالد واجبة فانلفقة
ً
الواجبة أعظم أجرا من املندوبة.

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, clarified that the channels of spending in good
causes are many, including spending in Jihad for the
sake of Allah, in manumitting slaves, on the needy, and
on one's family and dependents. The best of these is
the spending on one's family because it is obligatory.
The reward for obligatory spending is greater than that
for recommended spending.

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

معاين املفردات:

• أنفقته  :اإلنفاق :يعين إخراج املال ألجل األوالد والزوجة.
• رقبة  :أي :يف إعتاق عبد أو أمة.

فوائد احلديث:
 .1انلفقة ىلع األهل من أعظم القربات.
 .2كرثة أبواب اإلنفاق يف سبيل اهلل.
املصادر واملراجع:
-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض

الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-
مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .-1407بهجة انلاظرين رشح

387

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد
العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5813( :

388

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُُ
َ َ ُ ٌ َََ
َُُْ
ذاك َرجل بال الشيطان يف أذني ِه أو قال :يف أذن ِه

 .713احلديث:

That is a man in whose ears (or he said: in
whose ear) the devil urinated.
**

713. Hadith:

ُ

ك َر عند انليب ʿAbddullah ibn Masʿood, may Allah be pleased with
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :ذ ِ
him, reported: "Mention was made before the Prophet,
صىل اهلل عليه وسلم -رجل نام يللة حىت أصبح،may Allah’s peace and blessings be upon him, of a man
َُُْ
قال« :ذاك رجل بال الشيطان يف أذني ِه  -أو قال :يف who slept throughout the night until morning. So he,
ُُ
may Allah’s peace and blessings be upon him, said:
أذنِه».
)'That is a man in whose ears (or he said: in whose ear
the devil urinated”’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث :يقول ابن مسعود -ريض اهلل عنهIn this Hadith, Ibn Masʿood, may Allah be pleased with :-
him, says that a man who slept through night until
َ ٌُ
ُ
"ذ ِ َ
كر عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجل نام يللة morning was mentioned to the Messenger of Allah, may
َ
ً
حىت أصبح" أي :استمر نائما ولم يستيقظ للتهجدAllah’s peace and blessings be upon him. He missed ،
the night prayer, as he slept until dawn broke, or
حىت طلع عليه الفجر ،والقول اثلاين :أنه لم يستيقظ
ٌ another possible meaning is that he slept until the sun
َ َ َ ُ
لصالة الفجر حىت طلعت الشمس .فقال" :ذاك رجل rose and he missed the Fajr Prayer. The Messenger of
ُ
بَا َ َل الشيطان يف أ ُذ َنيْ ِه" هو ىلع ظاهره وحقيقته؛ ألنه Allah, therefore, said: "That is a man in whose ears the
devil urinated.” This can be taken literally, because it
ثبت أن الشيطان يأكل ويرشب وينكح ،فال مانع من has been affirmed that the devil eats, drinks, and
أن يَبول ،وهذا اغية اإلذالل واإلهانة هل ،أن يتخذه marries. Therefore, it is possible that he also urinates.
It is a real disgrace for a person to be a toilet for the
الشيطان كنيفا .وخص األذن باذلكر وإن اكنت العني
devil. The Prophet, may Allah's peace and blessings be
َ
َ َ
أنسب بانلوم إشارة إىل ثِقل انلوم ،فإن المسامع يه upon him, specifically mentioned the ears, even though
موارد االنتباه وخص ابلول؛ ألنه أسهل مدخال يف the eyes would have been more appropriate in the
context of sleep, to indicate the heaviness of sleep.
َ َ
ُ
َ َ
ورث الكسل يف Ears are more associated with attention. He also
اتلجاويف وأرسع نفوذا يف العروق في ِ
mentioned urine, because it goes easily and quickly
مجيع األعضاء.
into cavities, thereby afflicting the whole body with
laziness.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > وجوب الصالة وحكم تاركها
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1كراهية ترك قيام الليل وأن ذلك بسبب الشيطان.
 .2قيام الليل حرز من الشيطان.
ََ
َ
 .3إهمال حقوق اهلل تعاىل تنشأ من تمكن عدو اهلل تعاىل من انلفس واهلوى والشيطان من ذلك اإلنسان ،حىت حيول بينه وبني الطااعت.
 .4الشيطان يستخدم لك أسايلبه؛ يلبعد العبد عن الطاعة ويلهيه عنها
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة
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الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .فتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه .رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف:
حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة اثلانية1392 ،ه.

الرقم املوحد)3714( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Those who were not fasting today have
taken all the reward.

ذهب املفطرون ايلوم باألجر
**

714. Hadith:

: احلديث.714

َّ
 كنا مع انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
َّ
َّ
 َو ِمنا، يف السفر فمنا الصائم-صىل اهلل عليه وسلمًّ
ُ
ٍّ  فزننلا َم ْزن ًال يف يوم: قال،المفطر
 وأكرثنا ِظال،حار
ِ ِ
ْ
َّ
َّ َ
: قال، َو ِمنا من يت ِيق الشمس بيده،ِك َساء
ِ صاحب ال
َْ
ُْ
َ َ
ُّ فَسقط
ُ الص َّو
،المف ِط ُرون فرضبوا األبْ ِنيَ ِة
 وقام،ام
َ ِّ ْ َ َ َ
صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل،الراكب
وسقوا
ْ
َ
ُ  "ذهب:-وسلم
."المف ِط ُرون ايلوم باألجر

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "We were with the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, on a journey, and
some of us were fasting and others were not. We
stopped to rest in some place on a hot day. The one
who had the largest share of shade among us was the
one who had a garment. Some of us would shade
themselves against the sun using their own hands.
Those who were fasting fell to the ground, but those
who were not fasting got up to pitch the tents and water
the animals. Thereupon, the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, said: 'Those
who were not fasting today have taken all the reward"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Companions of the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, were with him during one
of his journeys, and some of them were fasting, while
others were not. The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, approved of the
action of both parties. On a hot day, they stopped in
some place so as to have a rest from the hardship of
travel and the scorching heat of noon time. Those who
were fasting fell to the ground due to the heat and thirst,
and were unable to do any work. Meanwhile, those who
were not fasting pitched the tents, watered the camels,
and served their fasting brothers. When the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
saw this service that they provided the army with, he
encouraged them and said: "Those who were not
fasting today have taken all the reward.”

 يف-صىل اهلل عليه وسلم- اكن الصحابة مع انليب

 فاكن بعضهم، وحيتمل أنها غزوة الفتح،أحد أسفاره
ً
ً
صىل اهلل عليه-  وانليب،صائما
 وبعضهم،مفطرا
ًّ
 فزنلوا يف يوم حار. يُقر الك منهم ىلع حاهل-وسلم
 فلما نزلوا يف،ليسرتحيوا من عناء السفر وحر اهلاجرة
 فلم، سقط الصائمون من احلر والظمأ،هذه اهلاجرة

، فرضبوا األبنية، وقام املفطرون،يستطيعوا العمل
 وخدموا، وسقوا اإلبل،بنصب اخليام واألخبية

صىل اهلل عليه-  فلما رأى انليب،إخوانهم الصائمني

 فعلهم وما قاموا به من خدمة اجليش-وسلم
 "ذهب: وبني فضلهم وزيادة أجرهم وقال،شجعهم
".املفطرون ايلوم باألجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام أهل األعذار:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. لعله سفر غزوة الفتح: • السفر
ً
ً
. ولم يتبني اسم املوضع، ماكنا للزنول: أي: • فزننلا مزنال
. أوسعنا: • أكرثنا ظال

. اذلي ينرشه فوقه يتيق به حرارة الشمس، صاحب اثلوب: كساء
ِ • صاحب ال
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َّ
• ومنا من يتيق الشمس بيده  :أي :جيعل يده ىلع رأسه؛ لعدم وجود اثلياب معه.
• فسقط ُّ
الص َّو ُ
ام  :السقوط عبارة عن عدم استطاعة مزاولة األعمال.
• األبنية  :األبنية يه :ما جيعله املسافر خباء؛ يلتيق به حرارة الشمس.
ِّ َ
الراك َب  :اإلبل وما يف معناها.
•

فوائد احلديث:

ًّ
 .1جواز اإلفطار والصيام يف السفر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقر الك ىلع ما هو عليه.

 .2ما اكن عليه الصحابة -ريض اهلل عنهم -من رقة احلال يف ادلنيا ،ومع ذلك لم تمنعهم رقة احلال من ارتكاب الصعاب يف اجلهاد يف سبيل اهلل -
تعاىل-.
ً
 .3فضل خدمة اإلخوان واألهل ،وأنها من ادلين ومن الرجولة الِت سبقنا فيها صفوة هذه األمة ،خالفا لفعل كثري من املرتفعني املتكربين.
 .4أن الفطر يف السفر أفضل ال سيما إذا اقرتن بذلك مصلحة من اتلقوي ىلع األعداء وحنوه ،فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها ،أما فائدة اإلفطار يف
مثل ذلك ايلوم فإنها تتعدى املفطر إىل غريه.
ً
ً
 .5حث اإلسالم ىلع العمل وترك الكسل ،فقد جعل للعامل نصيبا كبريا من األجر ،وفضله ىلع املنقطع للعبادة ،وأين هذه من انلاعقني اذلين

يرونه ِدينا اعئقا عن العمل واتلقدم والريق؟
 .6أن اتلويق من أسباب الرضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل -تعاىل-.
 .7أن اثلواب ىلع األعمال حبسب مصاحلها.

 .8مرشوعية التشجيع ىلع العمل الصالح والرتغيب فيه.

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن
عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق:
حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)4439( :
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َّ َ ُ ُ ْ َ
َ  ح-صىل اهلل عليه وسلم- اَّلل
ِني
ِ َرأيت َرسول
َ َ َْ
َّ ُ َ ْ َ
ْ ُّ َ َ َ ْ
أول ما- الرك َن األس َود
يقدم مكة إذا استلم
ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ ُ َ
َ
اط
ٍ  خيب ثالثة أشو-يطوف

I saw that when the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, arrived in Makkah, he would touch the
Black Corner in the beginning of his Tawaaf
(circumambulation) and walk briskly for
three rounds.
**

715. Hadith:

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, performed both
`Umrah and Hajj in his Farewell Hajj, performing
`Umrah first and then Hajj, and offered a sacrificial
animal. He drove his sacrificial animals with him from
Dhul-Hulayfah. The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, started by assuming
Ihraam (state of ritual consecration) for `Umrah, and
after that, he assumed Ihraam for Hajj. And the people
too performed `Umrah and Hajj with him. So he
assumed Ihraam for `Umrah first and stayed in Makkah
until Hajj. There were some people who brought
sacrificial animals and drove them from Dhul-Hulayfah,
while others did not. When the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, arrived, he
said to the people: "Whoever among you has brought
the sacrificial animal should not do anything prohibited
on account of Ihraam until he ends his Hajj. And
whoever among you has not brought the sacrificial
animal should make Tawaaf around the Ka`bah, make
Sa`y (going back and forth) between (mounts) Safa and
Marwah, shorten his hair, and end his Ihraam.
Thereafter, he must offer a sacrificial animal. If anyone
cannot afford a sacrificial animal, he should fast three
days during Hajj and seven days when he returns
home." The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, performed Tawaaf around the Ka`bah on
his arrival (at Makkah). He touched the corner (the
Black Stone) first of all and then walked briskly during
the first three rounds and normally during the last four
ones. Then, he offered a two-Rak`ah (unit of prayer)
prayer at the Station of Ibrahim (Abraham), after which
he went to (mounts) Safa and Marwah and performed
seven rounds of Sa`y between them. He did not do
anything prohibited on account of Ihraam till he finished
all the rituals of Hajj and slaughtered his sacrificial
animal on the Day of Nahr (sacrifice). He then hastened
(to Makkah) and performed Tawaaf around the Ka`bah.
Upon doing this, everything that had been forbidden
because of Ihraam became permissible for him. Those
who took and drove the sacrificial animals with them did
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َّ َ
 « ت َمت َع: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ََ
َّ ُ ُ َ
الوداع
 ِيف َح َّج ِة-صىل اهلل عليه وسلم- اَلل
ِ رسول
ْ َ َُ َ َ َ َ
َ
ُ
َ بالع
الهد َي ِمن ِذي
 فساق معه،مرة إىل احلج وأهدى
َ
َّ
َ َََ َ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- اَلل
ِ  وبدأ رسول،احلُليفة
َّ  َف َت َم َّت َع, ُث َّم أَ َه َّل باحلج,َوأَ َه َّل بالعمرة
انلاس مع رسول
َ
َّ َ َ َ
َّ
, فأهل بالعمرة إىل احلج-صىل اهلل عليه وسلم- اَلل
ِ
َْ
ْ َ َ َ َ
َّ فَ َاكن ِمن
الهد َي ِمن ذي
 فساق,انلاس َم ْن أه َدى
َ ََ ُْ َ
َ َُ
َّ
ُ  َوم،يفة
-  فل َّما ق ِد َم رسول اَلل،نهم َم ْن ل ْم يه ِد
احلل
ِ
َ َ ْ َ
َّ َ َ
ُ
 من اكن ِمنكم: قال للناس-صىل اهلل عليه وسلم
َ
ُ َّ َ
َ َْ
َ ِ حي ُّل ِمن َيشء َح ُر َم ِمنْ ُه َح َّىت َي ْق
ِض
ِ  فإِنه ال,أهدى
َ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ
َ َّ َ
َ كن أ ْه َدى فَلْ َي ُط ْف
بالصفا
بابليت و
 ومن لم ي،حجه
َّ ُ َّ ُ
َ ُ
ْ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ
 فمن,هد
ِ  ثم ِيل ِهل باحلج ويل, ويلقرص ويلح ِلل,والمروة
َ ََ َ
َْ ً ْ َ
َ
لم جيد هديا فليَ ُصم ثالثة أيَّام ِيف احلج َو َسبعة إذا َر َج َع
َ
َ ََ
َّ
-صىل اهلل عليه وسلم- اَلل
رسول
اف
ط
ف
ه
ل
ه
ِ ِ إىل أ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ َ
ْ ُّ َ َ َ
َّ  ث َّم َخ,ٍيشء
ْ ك َن أ َّول
ب
 واستلم الر،ني ق ِد َم َمكة
ِح
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ  َو َرك َع ح,رب َعة
َ  َو َمىش أ,السبْع
َّ ثَالثة أ ْط َواف م ْن
ني
ِ ٍ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
َُ
 ثم انرصف,قىض َط َوافه بابليت ِعند المقام ركعتني
ُ
َّ  وطاف ب,الص َفا
َّ فَأَ ََت
َ روة َس
َ الص َفا َو
َ َبع َة أ
َ الم
 ث َّم,طواف
ِ
َ َو َحنَر,يش ٍء َح ُر َم منه َح َّىت َق َىض َح َّج ُه
ْ َ لَم َحي ِلل ِم ْن
َ َ َ ََ
َّ
ُ
َُْ َ
َّ
 ث َّم َحل ِمن, َوأفاض ف َطاف بابليت،حر
ِ هديه يوم انل
َ ِّ ُ
َ َ
َ َ ُ َ ُ َ
َّ
-  َوف َعل ِمثل َما ف َعل َرسول اَلل,نه
لك يشء حرم ِم
َ ََ َ َ َ
َ اق
َ اله
دي ِمن
 من أهدى وس:-صىل اهلل عليه وسلم
َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ
َّ
-صىل اهلل عليه وسلم- اَلل
ِ انل
ِ  «رأيت رسول.»اس
َ َ َ
َّ
َْ َ
ْ ُّ َ َ َ ْ
أول ما- الرك َن األ ْس َود
ني يق َد ُم مكة إذا استلم
ِح
ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ ُ َ
َ
.»اط
ٍ  خيب ثالثة أشو-يطوف

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
the same as the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him. (Ibn `Umar said:) "I saw that
when the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, arrived in Makkah, he would
touch the Black Corner in the beginning of his Tawaaf
and walk briskly for three rounds".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, set out to Dhul-Hulayfah, the Meeqaat (place
where one assumes Ihraam [ritual state of
consecration]) for the residents of Madinah, intending
to perform the Farewell Hajj in which he bid farewell to
the Sacred House and the rituals of Hajj. He also bid
farewell to the people and conveyed his message to
them and made them bear witness to that. He assumed
Ihraam for both Hajj and `Umrah. Thus, he performed
Qiraan Hajj. Since Qiraan Hajj involves Tamattu`, the
people entered into Tamattu` along with him. Some
people assumed Ihraam for Hajj and `Umrah, while
others assumed Ihraam for `Umrah, intending to
perform Hajj next. Some others assumed Ihraam for
Hajj only. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, let them choose between the
three types of Hajj. He, and so did some of his
Companions, drove the sacrificial animals with him
from Dhul-Hulayfah, while others did not do so. When
they approached Makkah, some of those who brought
the sacrificial animals with them intending to do Ifraad
or Qiraan Hajj, suggested that they should revoke Hajj
and replace it with `Umrah. But when they performed
Tawaaf (circumambulation) and Sa`y (going back and
forth between mounts Safa and Marwah), the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, ordered
them emphatically to shorten their hair, end the state of
Ihraam for `Umrah, assume Ihraam for Hajj, and offer
the sacrificial animals in order for them to perform both
Hajj and `Umrah on a single journey. He ordered those
who could not afford to offer a sacrificial animal to fast
ten days: three during the Hajj days, starting from the
time they assume Ihraam for `Umrah, and seven when
they would return home. When the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, arrived at Makkah,
he touched the Black Stone and performed seven
rounds of Tawaaf. He walked energetically during the
first three rounds, which represented the Tawaaf of
Arrival, and normally in the remaining four rounds. Then
he offered two Rak`ahs (units of prayer) behind the
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 إىل ذي احلليفة-صىل اهلل عليه وسلم- ملا خرج انليب
"ميقات أهل املدينة" يلحج حجته الِت ودع فيها
 وبلغهم، وودع فيها انلاس،ابليت ومناسك احلج

صىل اهلل عليه-  أحرم،برساتله وأشهدهم ىلع ذلك

، والقران تمتع، فاكن قارنا، بالعمرة واحلج-وسلم
،-صىل اهلل عليه وسلم- فتمتع انلاس مع رسول اهلل

 وبعضهم أحرم،فبعضهم أحرم بالنسكني مجيعا
 وبعضهم أفرد، ناويا احلج بعد فراغه منها،بالعمرة

-صىل اهلل عليه وسلم-  فقد خريهم انليب،احلج فقط
-صىل اهلل عليه وسلم-  وساق،بني األنساك اثلالثة

،وبعض أصحابه اهلدي معهم من ذي احلليفة
َّ
 فلما اقرتبوا من مكة َحض من لم،وبعضهم لم يسقه
يسق اهلدي من املفردين والقارنني إىل فسخ احلج
 أكد عليهم أن، فلما طافوا وسعوا،وجعلها عمرة

 ويتحللوا من عمرتهم ثم،يقرصوا من شعورهم

، إلتيانهم بنسكني بسفر واحد،حيرموا باحلج ويهدوا
 ثالثة يف، فعليه صيام عرشة أيام،فمن لم جيد اهلدي

 وسبعة إذا، يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة،أيام احلج
-صىل اهلل عليه وسلم-  فلما قدم انليب.رجع إىل أهله

 لكونه، خب ثالثة، وطاف سبعة،مكة استلم الركن

 ثم صىل، ومىش أربعة،الطواف اذلي بعد القدوم

 فطاف، ثم أَت إىل الصفا،ركعتني عند مقام إبراهيم

 ويميش، يسَع بني العلمني،بينه وبني املروة سبعا

، ثم لم حيل من إحرامه حىت قىض حجه،فيما عداهما
َّ ،وحنر هديه يوم انلحر
فلما خلص من حجه ورىم
 وهذا، وحنر هديه وحلق رأسه يوم انلحر،مجرة العقبة
، أفاض يف ضحوته إىل ابليت،هو اتلحلل األول

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فطاف به ،ثم حل من لك يشء حرم عليه حىت Station of Ibrahim (Abraham), headed towards Mount
Safa, and performed the seven-round Sa`y between
النساء ،وفعل مثله من ساق اهلدي من أصحابه.
(mounts) Safa and Marwah. He would run between the
two pillars and walk in a normal pace elsewhere. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
did not end his Ihraam until he finished Hajj and
slaughtered his sacrificial animals on the Day of Nahr
(sacrifice). After he had finished Hajj, had thrown the
`Aqabah pebbles, and had slaughtered his sacrificial
animals and shaved his head on the Day of Nahr, in
what is known as the first Tahallul, he headed towards
the Ka`bah in the forenoon and performed Tawaaf
around it. Then he did all the things that were prohibited
under Ihraam, including having sexual relations with his
wives. Those among his Companions who had driven
the sacrificial animals with them followed suit.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :متفق عليه بروايتيه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
ً
متمتعا باملعىن العام؛ ألنه اكن قارنا واتلمتع العام يشمل
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم : -أَت بالعمرة واحلج يف سفر واحد؛ يلصري
• تمتع رسول ِ
القران واتلمتع ،ويقابلهما اإلفراد ،وهذه أنواع األنساك اثلالثة يف احلج.

• احلج  :احلج يف اللغة :القصد ،ويف الرشع :القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة خمصوصة.
َّ
• حجة الوداع  :حجته -صىل اهلل عليه وسلم -سنة عرش ،ولم حيج بعد هجرته سواها ،و ُسميت بذلك؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ودع
انلاس فيها؛ حيث قال" :لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا".
• ُ
بالع َ
مرة إىل احلَج  :بالعمرة مضمومة إىل احلج.
َْ
• أه َدى  :أَت باهلدي.
َ َ َ
اق َم َع ُه َ
اله ْدي  :اصطحبه معه ،واكن ثالثة وستني ً
بعريا ،وكمله بمائة ،بما قدم به يلع -ريض اهلل عنه -من ايلمن إىل مكة.
• فس
َُ َ
• ذي احلليفة  :ميقات أهل املدينة.
َ
• َوأَ َه َّل ُ
بالع َ
مرة  :رفع صوته باتللبية بها.
ُ َ َ َّ
َ
ًّ
وحجا.
• ث َّم أهل باحل َ ِّج  :رفع صوته باتللبية به بعد العمرة ،فيقول :بليك عمرة
• َفتَ َم َّت َع َّ
انلاس  :بعضهم.
ً
• من أهدى  :من أَت باهلدي من ذوي الغىن من الصحب الكرام -ريض اهلل عنهم ،-واكن اذلبن أهدوا ً
يسريا.
نفرا
َ ُْ
• َمن لم يهد  :من لم يأت بهدي.
ََ َ
• فل َّما ق ِد َم  :وصل مكة.
َ
• ِم ْن يشء  :من يشء حمظور.
ُْ
• َح ُر َم ِمنه  :حرم عليه.
ُ
• َي ْق ِ َ
ِض َح َّجه  :يتم حجه ،بفعل ما حيصل به اتلحلل.
َّ َ
الصفا  :أسفل اجلبل املعروف يف بداية املسَع.
•
• َ
الم ْر َو ِة  :أسفل اجلبل املعروف يف نهاية املسَع ،واملراد :الرتدد بينهما.
َ
• ويلُق ِّرص  :ويلقص من شعر رأسه.
ْ
• ويلَح ِلل  :اخلروج من اإلحرام ،والالم لألمر.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
ُ
• ث َّم ِيلُ ِهل  :اإلحرام ،واإلهالل :رفع الصوت باتللبية ،والالم لألمر.
ْ
• ويلُه ِد  :ويلذبح هديًا ،من أجل اتلمتع ،والالم لألمر.
َ
جيد  :لم يدرك بعد الطلب.
• لم ِ
َ ْ ً
• هديا  :ذحبًا يتقرب به إىل اهلل -تعاىل ،-من بدنة ،أو بقرة ،أو شاة ،أو سبع بدنة ،أو سبع بقرة.
• يف احلَج  :يف أيامه ،وأوهلا من حني إحرامه بالعمرة ،وآخرها آخر أيام الترشيق.
َ
• إىل أهله  :ماكن إقامته.
ْ َ َ َ ُّ ْ
كن  :تناول بيده احل َ َ
جر األسود.
• استلم الر
َ َ َ
• أ َّول يشء  :أول يشء عمله.
ب  :أرسع يف امليش ،واملرادَ :
• َخ َّ
الرمل.
َُ
َ َ
• قىض َط َوافه  :أتمه وفرغ منه.
الم َقام  :مقام إبراهيم -عليه السالم ،-وهو َح َ
• َ
جر اكن يقوم عليه اخلليل -عليه السالم -زمن بناء الكعبة.
َ ْ ُ
• هديَه  :ما أهداه ،واكن مائة بعري ،حنر منها -صىل اهلل عليه وسلم -ثالثة وستني بيده الرشيفة ،وحنريلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -ابلايق.
َ ْ َ َّ ْ
انلحر  :ايلوم العارش من ذي احلجة.
• يوم
ََ َ
ْ
َ
• فطاف بابليت  :طواف احلج وهو طواف الركن وطواف اإلفاضة.
ْ ُ ِّ
لك َ ْ
يش ٍء  :أي :من لك حمظور من حمظورات اإلحرام.
• ِمن

فوائد احلديث:
 .1كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أحرم متمتعا ،واملراد باتلمتع هنا القران.
 .2مرشوعية سوق اهلدي من احلل ،فهو من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3جواز أنواع احلج اثلالثة :اتلمتع ،والقران ،واإلفراد ،إذ أقر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه -ريض اهلل عنهم -عليها لكها.
 .4مرشوعية فسخ احلج إىل العمرة ملن لم يسق اهلدي ،وحتلله ،وبقاء من ساقه ىلع إحرامه حىت ينتيه من حجه يوم انلحر ،فيحل ،ويدخل يف

هذا :لك متمتع ضاق عليه الوقت ،فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنه يقلب نسكه إىل القران.
َّ
 .5أن فسخ احلج ملن لم يسق اهلدي ،يكون ولو بعد طواف القدوم والسيع ،وينقلبان للعمرة.
َّ
 .6أن ىلع من لم جيد هدي اتلمتع صيام عرشة أيام ،ثالثة منها يف احلج ،وسبعة بعد الرجوع إىل أهله ،فأما اثلالثة ،فال تصح قبل اإلحرام بالعمرة
باإلمجاع ،واتفقوا ىلع مرشوعيتها بعد اإلحرام باحلج.

 .7مرشوعية طواف القدوم لغري املتمتع ،اذلي لم يسق اهلدي ،وهو سنة.

 .8سنية استالم احلجر األسود يف أول الطواف ،ويف لك شوط من األشواط السبعة ،إن سهل.
َ .9
الر َمل يف اثلالثة ،من طواف القدوم ،وامليش يف األربعة ابلاقية.
 .10مرشوعية ركعِت الطواف ،عند مقام إبراهيم -عليه السالم-.

 .11السيع بني الصفا واملروة بعد طواف القدوم سبعا ،هو أحد أراكن احلج.
 .12املواالة بني الطواف والسيع مستحب.

 .13أن اتلحلل األول ملن ساق اهلدي بانلحروالريم ،واتلحلل األكرب بطواف احلج.

 .14طواف اإلفاضة هو الركن األعظم للحج ،والسنة واألفضل ،أن يكون يوم انلحر ،بعد الريم وانلحر.
 .15اتلحلل الاكمل بعد طواف اإلفاضة يف لك األنساك اثلالثة من لك يشء حرم عليه بإحرامه.

 .16أن هذه األفعال من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ترشيع ألمته؛ حلديث "خذوا عين مناسككم".
 .17استحباب اخلبب ،وهو الرمل ،يف األشواط اثلالثة األول لكها ،يف طواف القدوم.

 .18امليش يف األربعة ابلاقية منها ،ولو فاته بعض الرمل أو لكه يف اثلالثة األول؛ ألنها سنة فات حملها ،فاألربعة األخرية ال رمل فيها.
 .19اخلبب وهو امليش الَسيع يف األشواط اثلالثة األول لكها ،هو فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املتأخر واألخذ به هو األوىل.

 .20رمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد زوال سببه ،وهو إظهار القوة للمرشكني يف عمرة القضية سنة  ،7ملا قال املرشكون عن املسلمني :يقدم
عليكم قوم قد وهنتهم حىم يرثب ،فأمر -صىل اهلل عليه وسلم -بالرمل ،تلذكر تلك احلال الِت اكنوا عليها؛ فنحن نرمل إحياء تللك اذلكرى.
 .21استالم احلجر األسود يف ابتداء لك طواف ،وعند حماذاته يف لك طوفة ملن سهل عليه ذلك ،وتقدم مرشوعية تقبيله.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .22مرشوعية رفع الصوت باتللبية.

 .23أن القارن يكفيه طواف واحد وسيع واحد لعمرته وحجه مجيعا.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة 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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ً
َْ
َ َ
َرح َِم اهلل رجال قام من الليل ،فصىل وأيقظ
ْ َ
ََ ْ َ َ َ
امرأته ،فإن أبت نضح يف َوج ِهها املاءَ ،رح َِم اهلل
َ َ َّ ْ َ ْ َ
ً
امرأة قامت من الليل ،فصلت وأيقظت زوجها،
ْ
ََ َ َ َ
فإن أَب نضحت يف وج ِهه املاء

 .716احلديث:

May Allah have mercy on a man who wakes
up at night and prays, and wakes his wife
up. If she refuses, he sprinkles water on her
face. May Allah have mercy upon a woman
who wakes up at night and prays, and
wakes her husband up. If he refuses, she
sprinkles water on his face.
**

716. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ر ِح َم اهلل رجال قام من الليل،
َ
َْ
ْ
َ ْ َ َ
ف َصىل وأيقظ امرأته ،فإن أبَت نض َح يف َوج ِه َها املاء،
َ
َْ َ
َر ِح َم اهلل امرأة قامت من الليل ،ف َصلت وأيقظت
ْ
ََ َ
زوجها ،فإن أىب ن َض َحت يف وج ِهه املاء».
درجة احلديث :حسن.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, peace be upon him,
said: ‘May Allah have mercy upon a man who wakes up
at night and prays, and wakes his wife up. If she
refuses, he sprinkles water on her face. May Allah have
mercy upon a woman who wakes up at night and prays,
and wakes her husband up. If he refuses, she sprinkles
water on his face''’.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من قام من
الليل فصىل وأيقظ زوجته للصالة ،فامتَنَعت من
ََ
االستيقاظ؛ لغلبة انلوم ،وكرثة الكسل؛ فرش ىلع
ً
ً
ْ
وج ِهها املاء رشا خفيفا؛ فإنه مستحق لرمحة اهلل -
تعاىل -وكذا العكس إذا فعلت املرأة ذلك مع زوجها.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, says a man or a woman deserves Allah's mercy,
when they wake up at night to pray and wake their
spouse up to pray as well. If one's spouse refuses to
wake up due to sleeping deeply or laziness, sprinkle a
little water on their face.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والنساِئ وأمحد.

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

معاين املفردات:

• نضح يف وجهها املاء  :رش يف وجهها املاء.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلعاون ىلع الطاعة والعمل الصالح.
 .2استحباب إيقاظ لك من الزوجني اآلخر لقيام الليل ،واالستعانة ىلع ذلك بما يُذهب عنه انلوم الغالب.
 .3إشارة إىل أن َ
الر ُجل واملرأة يف العبادة سواء ،إال ما دل ادليلل ىلع اتلفريق بينهما.
ً
ُ
ُ
 .4أن من أصاب خريا ينبيغ هل أن يتحرى إصابة الغري ،وأن حيب هل ما حيب نلفسه ،فيأخذ باألقرب فاألقرب.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية- .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل

حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب - .السنن الصغرى للنساِئ ،أمحد بن
شعيب ،النساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه – 1986م- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .
َ ْ
َ
َ
َ َّ ْ
َ ُ َّ ْ
رش واتلوزيْع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية  -الطبعة األوىل 1421 ،ـه-
ص ِحيح الرت ِغيب والرت ِهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة المعارف لِلن ِ
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2000م - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو -يلع الرشبيج -حممد أمني لطيف -
مؤسسة الرسالة  -بريوت – بلنان  -الطبعة الرابعة عرشة - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه- .
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس
اهلند -الطبعة :اثلاثلة 1404 ،ـه1984 -م.

الرقم املوحد)3717( :
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ً
َرقِيت يوما ىلع بيت حفصة ،فرأيت انلِب -صىل

"One day I climbed over Hafsah's house,
and I saw the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, relieving
himself while facing Ash-Shaam (the
Levant), with his back toward the Ka‘bah".

اهلل عليه وسلم -يقيض حاجته مستقبل الشام،
مستدبر الكعبة

 .717احلديث:

**

717. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال:
َّ
((رقيت ً
فرأَ ُ
َ
يوما ىلع بيت حفصةَ ،
َّ
انليب -صىل
يت
ُ ْ َ
َّ َ
قبل الشام،
اهلل عليه وسلم-ي ِ
قِض حاجته مست ِ
ُم ْستَدبر الكعبة)) .ويف روايةُ :
((م ْستَقبال بَ َ
يت
ِ
ِ
َ
قدس)) .
الم ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with them,
reported: "One day I climbed over Hafsah's house, and
I saw the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, relieving himself while facing Ash-Shaam
(the Levant), with his back toward the Ka‘bah." In
another version, he said: "...while facing Jerusalem".
**

ً

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

ذكر ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-أنه جاء يوما إىل Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with them, mentions
that one day he went to the house of his sister Hafsah,
بيت أخته حفصة ،زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلمthe wife of the Prophet, may Allah's peace and -
 ،فصعد فوق بيتها ،فرأى انليب -صىل اهلل عليه blessings be upon him. He went up on the roof of her
house and saw the Prophet, may Allah's peace and
وسلم ،-يقىض حاجته وهو متَجه حنو الشام،
blessings be upon him, answering the call of nature
ومستدبر القبلة .واكن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال while facing the direction of Ash-Shaam and his back
ًّ
ردا ىلع من قالوا :إنه ال يستقبل بيت املقدس was toward the Qiblah. Ibn ‘Umar, may Allah be
ذلك
pleased with them, said this in response to those who
َّ
حال قضاء احلاجة ،ومن ثم أَت املؤلف بالرواية said that one should not face the direction of Jerusalem,
اثلانية :مستقبال بيت املقدس .فإذا استقبل اإلنسان while answering the call of nature, and that is why the
author mentioned the other version which adds:
القبلة داخل ابلنيان فال حرج.
""...facing the direction of Jerusalem.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َرق ُ
يت  :صعدت.
ِ
َ
قِض حاجته  :قضاء احلاجة :كناية عن اخلارج انلجس من ابلول والغائط.
•ي ِ
• بيت حفصة بنت عمر  :دارها الِت أسكنها فيها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• حفصة بنت عمر  :شقيقة عبد اهلل تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة ثالث من اهلجرة ،بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم
أحد؛ فيه إحدى أمهات املؤمنني ،واكنت ذات رأي وفضل ،توفيت.41
ُ ْ َ
قبل الشام  :مويلها وجهه ،والشام يف ناحية الشمال ألهل املدينة.
• مست ِ
ْ
• ُم ْستَدبِ َر الكعبة  :مويلها ظهره ،والكعبة يف ناحية اجلنوب ألهل املدينة.
• بيت املقدس  :هو املسجد األقىص بفلسطني.

فوائد احلديث:
 .1جواز صعود بيت القريب وحنوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك.
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 .2الكناية عما يُستَّح من ذكره بلفظ آخر.

 .3جواز استدبار الكعبة عند قضاء احلاجة ،إذا اكن يف ابلنيان.

 .4جواز استقبال بيت املقدس عند قضاء احلاجة خالفا ملن كرهه.

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 .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه .تيسري العالم
رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه
وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة
قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .1988 ،مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية
وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية
1414ه.

الرقم املوحد)3023( :
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ُ َْ
-صىل اهلل عليه وسلم- َرمقت الصالة مع حممد
ََُ ْ َ
، فاعتداهل بعد ركوعه، ف َركعته،فوجدت قيامه
َُ َ ْ َ
، فسجدته،جلسته بني السجدتني
ِ  ف،فسجدته
َُ َ ْ َ
 قريبا من:جلسته ما بني التسليم واالنُصاف
ِ ف
ََّ
السواء

I watched the prayer of Muhammad, may
Allah's peace and blessings be upon him,
and found his standing, his bowing,
standing after bowing, prostration, sitting
between the two prostrations, prostration,
and sitting between Tasleem (salutation of
peace ending the prayer) and going away
nearly equal to one another.
**

718. Hadith:

: احلديث.718

ُ  « َر َم ْق: قال-ريض اهلل عنهما- ربا ِء بْن َاعزب
َ َ ْ عن ال
Al-Baraa ibn `Aazib, may Allah be pleased with both of ت
ٍ ِ ِ
them, reported: ''I watched the prayer of Muhammad,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
found his standing, his bowing, standing after bowing,
prostration, sitting between the two prostrations,
prostration, and sitting between Tasleem (salutation of
peace ending the prayer) and going away, nearly equal
to one another.'' Another narration reads: ''Except the
standing and the sitting, (other postures) were nearly
equal”.

 فوجدت-صىل اهلل عليه وسلم- الصالة مع حممد
ْ َ
، فسجدته، فاعتداهل بعد ركوعه، ف َرك َعتَ ُه،قيامه
ْ َ
ْ َ
 ف ِجل َستَ ُه ما بني، فسجدته،ف ِجل َستَ ُه بني السجدتني
َّ  قريبا من:التسليم واالنرصاف
: ويف رواية.»الس َواء
َّ  قريبا من،«ما خال القيام والقعود
.»الس َوا ِء

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Al-Baraa ibn `Aazib, may Allah be pleased with both of  صالة انليب-ريض اهلل عنهما- يصف الرباء بن اعزب
them, describes the Prophet's prayer, may Allah's
peace and blessings be upon him, as he watched him  حيث اكن يراقبه بتأمل-صىل اهلل عليه وسلمclosely to learn how he prayed and follow his example.  فذكر أنها متقاربة،يلعرف كيف يصيل فيتابعه
He mentioned that all the Prophet's postures were in
، وجلوسه للتشهد، فإن قيامه للقراءة،متناسبة
proportion. So, his standing for recitation and sitting for
the Tashahhud were proportional to bowing, standing يكونان مناسبني للركوع واالعتدال والسجود فال
ً
َّ
up after bowing, and prostration. He would not prolong ، أو يطيل السجود، وخيفف الركوع،مثال
يطول القيام
his standing and shorten his bowing, nor would he ً
prolong his prostration and shorten his standing.  أو اجللوس بل لك ركن جيعله مناسبا،ثم خيفف القيام
Rather, he would keep each posture commensurate  أن القيام واجللوس: وليس معناه،للركن اآلخر
with others. This does not mean that his standing and
 وإنما معناه أنه ال، بقدر الركوع والسجود،للتشهد
sitting for Tashahhud were exactly equal in length to his
ً
.واحدا ويثقل اآلخر
خيفف
bowing and prostration. It means that he would not
shorten one and prolong the other.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
. متفق عليه:راوي احلديث
َ َ ْ  ال:اتلخريج
-ريض اهلل عنهما- ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ • َر َم ْق
. نظرت نظرة تأمل: ت

. القيام للقراءة قبل الركوع: • قيامه
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• فركعته  :ركوعه.

• ركوعه  :احنناء ظهره.

• فسجدته  :الزنول إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• االنرصاف  :انرصافه إىل بيته بعد السالم من الصالة.
• قريبًا من َّ
الس َواء  :اكنت قريبة التساوي يف املقدار الزماين.
• ما خال  :ما عدا.

• القيام والقعود  :القيام للقراءة والقعود للتشهد.

فوائد احلديث:
 .1األفضل أن يكون الركوع واالعتدال منه،والسجود واالعتدال منه متساوية املقادير ،فال يطيل املصيل بعضها ىلع بعض.
 .2األفضل أن يكون القيام للقراءة واجللوس للتشهد األخري ،أطول من غريهما.
ً
 .3أن تكون الصالة يف مجلتها متناسبة ،فيكون طول القراءة مناسبًا مثال للركوع والسجود.
 .4ثبوت الطمأنينة يف االعتدال من الركوع والسجود ،خالفا للمتالعبني يف صالتهم ممن ال يقيمون أصالبهم يف هذين الركنني.
 .5الرفع من الركوع ليس ركنا صغريا ،فإن اذلكر املرشوع يف االعتدال من الركوع أطول من اذلكر املرشوع يف الركوع.
 .6حرص الصحابة ىلع اإلحاطة بكيفية صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلتبعوه فيها وينقلوها إىل األمة.
 .7مرشوعية جلوس اإلمام بني التسليم واالنرصاف بقدر الركوع أو السجود.
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 .1426 ،تهذيب اللغة ,املؤلف :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،املحقق :حممد
عوض مرعب ,انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,الطبعة :األوىل2001 ،م - .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ,طبعة دار املنهاج .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.

الرقم املوحد)3175( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I saw Ibn `Umar passing by a man who had
made his camel kneel down so as to
slaughter it. Ibn `Umar said: Slaughter it
while it is standing with one leg tied up, as
this is the Sunnah of Muhammad, may
Allah's peace and blessings be upon him.

،رأيت ابن عمر أَت ىلع رجل قد أناخ بدنته

-  فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد،فنحرها
-صىل اهلل عليه وسلم

**

719. Hadith:

: احلديث.719

َ َ َ ُ َ ُ ََ
ابن ع َم َر أَت َىلع رجل
 رأيت:عن زياد بن جبري قال
ً
َ
ْ
َ
َ َ َ ََ ُ َ َ َ ََ
ًَ
، ْاب َعث َها ِقيَاما ُمق َّيدة: فقال، فن َح َرها،قد أناخ بَدنتَه
َّ
َّ
َ ُ َ َّ
.-صىل اهلل عليه وسلم- ُسنة حم َّم ٍد

Ziyaad ibn Jubayr reported: I saw Ibn `Umar passing by
a man who had made his camel kneel down so as to
slaughter it. Ibn `Umar said: Slaughter it while it is
standing with one leg tied up, as this is the Sunnah of
Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon
him.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ
The Sunnah regarding the slaughter of cows, sheep,  ذحبها-ماعدا اإلبل- الس َّنة يف ابلقر والغنم وغريهما
and others is to cut their throats while they are lying on
their left sides, facing the Qiblah (Ka`bah direction). As  ومستقبلة،من احللق مضجعة ىلع جانبها األيَس
for a camel, then the Sunnah in slaughtering it is to cut  قائمة، فالسنة حنرها يف بلتها، وأما اإلبل،القبلة
the jugular vein in its neck while it is standing with its
 بَسعة،معقولة يدها اليَسى؛ ألن يف هذا راحة هلا
left leg tied. That is because this position is comfortable
for the camel by letting its soul depart the body quickly. ريض اهلل-  وذلا ملا مر عبد اهلل بن عمر،إزهاق روحها
For this reason, when `Abdullah ibn `Umar, may Allah  ابعثها: قال، ىلع رجل يريد حنر بدنة مناخة-عنه
be pleased with him, passed by a man who wanted to
slaughter his camel while kneeling down, he said: -صىل اهلل عليه وسلم-  فيه سنة انليب، مقيدة،قياما
Slaughter it while it is standing with one leg tied up, as  (فإذا وجبت:اذلي نهج أدب القرآن يف حنرها بقوهل
this is the Sunnah of the Prophet, may Allah's peace
 والسقوط ال يكون إال من، سقطت:جنوبها) يعين
and blessings be upon him, who acted upon the
.قيام
instructions of the Qur'an on slaughter as Allah, the
Almighty, says: {...when they are down on their sides
(after slaughter)...} [Surat-ul-Hajj: 36] i.e. fall down, and
falling down occurs only when it is in a standing
position.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ ََ
. برك: • أناخ
َ َ ََ
.) أوشك أن ينحرها: يريد حنرها (أي: ح َرها
• فن
َْْ
َ
. اجعلها تقف: • ابعثها

. قائمة: .• ِقيَاما
َ
. معقولة ايلد اليَسى: • ُمق َّي َدة
َ ُ َ َّ
. طريقته أو رشيعته: -صىل اهلل عليه وسلم- • ُسنة حم َّم ٍد
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فوائد احلديث:
 .1كراهة ذحبها باركة؛ ألن فيه تطويال يف إزهاق روحها.
 .2سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حنر اإلبل قائمة مقيدة؛ ألنه من إحسان اذلحبة ،والرفق باحليوان .وتشري إىل ذلك اآلية الكريمة الِت سبق
ذكرها.

 .3حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع اإلرشاد إىل السنة.

 .4ذكر ادليلل عند اإلرشاد؛ يلكون أدَع للقبول والطمأنينة.

 .5رمحة اهلل -تعاىل -ورأفته خبلقه ،حىت يف حال إزهاق الروح ،وبمثل هذه األحاكم الرحيمة ،واحلنان العظيم ،يعلم أنه دين عطف وشفقة ،ال دين
وحشية وعنف.
 .6جواز ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باسمه يف باب اإلخبار ال يف انلداء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3464( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 يصِل-صىل اهلل عليه وسلم- رأيت رسول اهلل
ً
مَتبعا

I saw the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, praying
while sitting cross-legged.
**

720. Hadith:

: احلديث.720

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "I  رأيت رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ِّ
saw the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ً مرتب
ِّ يصيل
.ا
ع
-صىل اهلل عليه وسلمblessings be upon him, praying while sitting crosslegged".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
ََ
ُّ
"Sitting cross-legged" means to place the sole of the خذ
ِ  أن جيعل:الرتبع
ِ باطن قدمه ايلُمىن حتت الف
right foot under the left thigh and the sole of the left foot
َ
ُ
ُ
،اليَُسى
ِ
ِ وباطن اليَسى حتت الف
under the right thigh, and sit on the buttocks. The ،خذ ايلمىن
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, صىل اهلل عليه-  وقد فعل انليب،وجيلس ىلع مقعدته
did this when he fell off his horse and his ankle was
 فإذا. وانفكت قدمه،فرسه
 هذا ملا َسقط من-وسلم
ِ
dislocated. So if the praying person is unable to stand
ِّ
in the obligatory prayer, it is recommended that he عجز املصيل يف صالة الفريضة عن القيام صىل
ُ  وهذا يف حال قعوده،رت ِّبعا استحبابا
َ َ جالسا ُم
prays while sitting cross-legged, and this is in case he المقابل
is sitting instead of standing. As for the sitting between
the two prostrations and his sitting during the  أما يف حال جلوسه بني السجدتني وقعوده يف،للقيام
Tashahhud, it is recommended that he sits in the  فيستحب أن جيلس مفرتشا يف التشهد،التشهدين
َ َّ َ َ ُ
posture of Iftiraash (placing the left foot on its side and
الصفات
هذه
ولك
.اثلاين
التشهد
يف
اك
األول ومتو ِر
sitting on it; and keeping the right foot vertical while
resting on the bottom of the toes turning them towards  فلو خالف وجلس،من باب االستحباب واألفضلية
the Qiblah) in the first Tashahhud and the posture of :ىلع غري اهليئات املتقدمة أجزأه؛ ألن املطلوب هو
Tawarruk (sitting with the left posterior on the ground;
َْ
the right foot placed vertically with the toes pointing اجللوس للتشهد وهذه اهليئات قدر زائد ىلع
towards the Qiblah; and the left foot on its side
.الواجب
emerging from under the right foot) in the second
Tashahhud. All of these postures are recommended.
So, if one sits in a posture other than the ones
mentioned above, it will be sufficient for him since what
is required is to sit during the Tashahhud, and these
postures are a level higher than the obligation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار:اتلصنيف
. رواه النساِئ:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
ْ
َ
ْ َ
ً
َ
ِّ
َ َّ : مرتب ًعا
 ويكون الق َدم ايلُمىن يف َمقبَض فخ ِذه، جاعال َساقيه إحداهما فوق األخرى، خمالفا بني قدميه، هو أن جيلس قابِ ًضا َساقيه:الرت ُبع
•
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
. والقدم اليَسى يف مقبض فخ ِذه ايلمىن،اليَسى

:فوائد احلديث

َ استحباب جلوس1- .1
ِّ العاجز عن القيام ُم
.رتبعا
َّ
َّ
ْ
َ  فإن من َع،الرشيعة اإلسالمية
.جز عن القيام صىل جالسا وال يُكلف اهلل نفسا إال وسعها
يَُس وسهولة2- .2
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ْ
َ
اإلعيَاء َ
والعجز واملرض.
3- .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بَرش يُصيبه ما يُصيب البَرش من

املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النساِئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه أصل صفة صالة
انليب تأيلف  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع – الرياض الطبعة :األوىل   1427ـه 2006 -م 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 ،ه _  2006م

الرقم املوحد)10929( :
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I saw the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, praying
and making a sound like the rumbling of a
mill because of weeping, may Allah's peace
and blessings be upon him.

رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصِل،
ويف صدره أزيز كأزيز الرىح من ابلاكء -صىل
اهلل عليه وسلم-

 .721احلديث:

**

721. Hadith:

ِّ
عن عبد اهلل بن الش ِخري -ريض اهلل عنه -قال« :رأيت
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يُ َصيل ،ويف َصدره
َ ٌ ََ
ُ َ
َّ َ
ابلاك ِء -صىل اهلل عليه وسلم-
الرَح من
يز
ز
أ ِزيز كأ ِ ِ
».
درجة احلديث :صحيح.

`Abdullah ibn Ash-Shikhkheer, may Allah be pleased
with him, reported: "I saw the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, praying and
making a sound like the rumbling of a mill because of
weeping, may Allah's peace and blessings be upon
him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ِّ
خري -ريض اهلل عنه -أنه رأى `Abdullah ibn Ash-Shikhkheer, may Allah be pleased
خيرب عبد اهلل بن الش ِ
with him, said that he saw the Prophet, may Allah's
ِّ ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ،ويسمع هل صوت peace and blessings be upon him, praying, and he
َّ َ
َّ َ
الرَح عندما يُطحن بها could hear a sound from him similar to that of a mill.
الرَح؛ ألن
يُشبه صوت
يصدر هلا َصوت َح ْر َح َرتهاَّ ،
That sound made by the mill is produced by grinding.
فشبه الصحايب -ريض اهلل
ِ
The Companion, may Allah be pleased with him,
عنه -بكاءه -صىل اهلل عليه وسلم -يف الصالة likened the Prophet's weeping sound to the rumbling of
بصوت َّ
الر ََح ،وهذا هو حاهل -صىل اهلل عليه وسلمthe mill. This is how the Prophet, may Allah's peace and -
blessings be upon him, was with his Lord, though Allah
َْ
َّ
ِّ
َََ ُ
مع ربه ،وهو اذلي قد غفر اهلل هل ما تقدم من ذن ِبه has forgiven his previous and late sins. However, he
ْ
َ َّ
َ
َّ
وأت َق ُ
أخىش َّ
اهمwas the most pious of people, the most conscious of ،
اس
وما تأخر ،ولكنه مع هذا هو
انل ِ
َ
ُ
Allah, and the one who feared Allah, Exalted, the most
وأخوف ُ
كمال َمعرفته بر ِّ
.
ه
ب
ل
؛
تعاىل
اهلل
من
م
ه
ِ
owing to his perfect knowledge of his Lord.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > بكاؤه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه أبو داود والنساِئ وأمحد.
ِّ
اتلخريج :عبد اهلل بن الش ِخري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• أَز ٌ
يز َ :صوت.
ِ
الر ََح  :يعين :الطاحون .أزيز َّ
• َّ
الرَحَ :صوت َح ْر َح َرتِها.
ِ

فوائد احلديث:

َْ
َ ْ
ابلاكء يف الصالة من َخشية اهلل َّ -
 .1جواز ُّ
عز وجل ،-وأن هذا ال يؤثر ىلع صحة الصالة ،برشط أن يغ ِلبه ،وإال فليحرص ىلع كظم صوته ما
أمكن.
َ
َْ
َ
َّ َ
ُ
َّ
 .2جواز تشبيه األىلع باألدىن ،إذا قصد بذلك اتلقريب ،وجه ذلك :بكاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أىلع من أ ِزيز الرَح ،لكن شبهه به
َّ
للتقريب ،ونظري ذلك :قول انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر َّيللة ابلدر) ،وكذلك يف حديث َ
الويح (كأنه
المشبه ُ
اتلقريبية ال تستلزم بأي حال من األحوال اتلماثل بني ُ
َسلسلة ىلع َصفوان).فهذه األمثلة َّ
والمشبه به ،فلك هل ُحكمه.
ْ
اب اخلشوع يف َّ
 .3استحبَ ُ
طراح فيها بني يَدي اهلل -تعاىل-.
الصالة ،واالن ِ
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت
اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش:
َّ
املكرمة ،الطبعة:
املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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 .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم
املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه
حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة اثلانية،
1415ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1435ه2014 ،م.

الرقم املوحد)10653( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I saw ‘Ammaar ibn Yaasir perform
ablution, and he ran his fingers through his
beard. It was said to him (or he said: "I said
to him"): "Do you run your fingers through
your beard?" He replied: "What is there to
prevent me if I have seen the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, run his fingers through his
beard"?

 فقيل،رأيت عمار بن ياْس توضأ فخلل حليته

 وما: أَتلل حليتك؟ قال-: فقلت هل:أو قال- :هل

صىل اهلل عليه- يمنعِّن؟ ولقد رأيت رسول اهلل
 خيلل حليته-وسلم

**

722. Hadith:

: احلديث.722

Hassaan ibn Bilaal reported: "I saw ‘Ammaar ibn Yaasir ريض- رأيت عمار بن يارس:عن حسان بن بالل قال
perform ablution, and he ran his fingers through his
َ
ُ َفخلَّ َل حلْيَت
فقلت
:قال
أو
:هل
فقيل
،
ه
 توضأ-اهلل عنه
ِ
beard. It was said to him (or he said: 'I said to him'): 'Do
َُ َ
َختلِّ ُل حلْيَت
ُ
رأيت
ولقد
ين؟
يمنع
وما
«
:قال
ك؟
 أ-:هل
you run your fingers through your beard?' He replied:
ِ
ِّ
ُ
ُ
َ
'What is there to prevent me if I have seen the
.» خيلل ِحلْيَتَه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, run his fingers through his beard"'?
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Hassaan ibn Bilaal informs us that he saw ‘Ammaar ibn خيرب حسان بن بالل أنه رأى عمار بن يارس خيلل
Yaasir run his fingers through his beard while
performing ablution. He asked him about it because it ، فسأهل عن ختليل اللحية يف الوضوء،حليته يف الوضوء
surprised him as he had not known about it before كأنه تعجب من هذه الصفة الِت لم يكن يعلمها من
seeing ‘Ammaar ibn Yaasir do this. "What is there to
.قبل إال عندما رأى عمار بن يارس يفعل ذلك
prevent me if I have seen the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, run his  بأنه ليس هناك ما-ريض اهلل عنه- فأجابه عمار
fingers through his beard?" ‘Ammaar, may Allah be صىل اهلل-  وقد رأيت رسول اهلل،يمنع من ختليلها
pleased with him, replied by saying that nothing
prevented him from doing so as he had seen the : وختليل اللحية هل صفتان. يفعل ذلك-عليه وسلم
ُ َ
َّ َ
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, وي ْع ُركها
 وجيعله حتتها، أن يأخذ كفا من ماء:األوىل
َّ َ
himself do it. Takhleel-ul-Lilyah (running your fingers
، أن يأخذ كفا من ماء: اثلانية.حىت تتخلل به
through your beard) can be performed in two ways: 1.
ْ ُ
.اكلمشط
وخيللها بأصابعه
Taking a handful of water, placing it under your beard,
and then rubbing it so that the water goes through it. 2.
Taking a handful of water and running your fingers
through your beard like a comb.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وابن ماجه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عمار بن يارس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ َّ
ْ ِّ ْ َ
. وأصله من إدخال اليشء يف ِخالل اليشء وهو وسطه، يف الوضوء، وأصابع ايلدين والرجلني، تفريق شعر اللحيَة: اتلخ ِليل
•
َ َّ
ْ َ
ْ ِّ
َ
. شعر العارضني واذلق ِن: • اللحية
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فوائد احلديث:
 .1حرص عمار بن يارس -ريض اهلل -ىلع متابعة سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2مرشوعية ختليل اللحية يف الوضوء ،وهو تفريقها وإسالة املاء فيما بينها؛ يلدخل ماء الوضوء خالل الشعر ،ويصل إىل البرشة ،وهذا إذا اكنت
ُ
ُ
اللحية كثيفة حبيث ال ترى ظاهر البرشة الِت حتتها ،أما إن اكنت خفيفة ترى ظاهر البرشة فالواجب غسلها وما حتتها.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 :ه1975 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار
ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،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 رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج
منظومة اتلحقيقات احلديثية -املجاين -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.

الرقم املوحد)8379( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Observing Ribat (guarding the Muslim
frontiers in the cause of Allah) for a day
and a night is better than fasting and
 وإن،رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه
standing for night prayer for a whole
َ
month. If a person dies (while performing  وأجري،مات جرى عليه عمله الي اكن يعمل
Ribat), he will receive the reward for his
 وأمن الفتان،عليه رزقه
righteous deeds perpetually, he will receive
his provision, and he will be saved from the
trials of the grave.
**

723. Hadith:

: احلديث.723

ً
Salman Al-Farisi, may Allah be pleased with him,  «رباط: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن سلمان الفاريس

reported that the Prophet, may Allah's peace and
 وإن مات جرى،يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه
blessings be upon him, said, “Observing Ribat
َ ْ ُ
(guarding the Muslim frontiers in the cause of Allah) for ، وأج ِري عليه رزقه،عليه عمله اذلي اكن يعمل
َ
َ َ
a day and a night is better than fasting and standing for
.»وأ ِم َن الف َّتان
night prayer for a whole month. If a person dies (while
performing Ribat), he will receive the reward for his
righteous deeds perpetually, he will receive his
provision, and he will be saved from the trials of the
grave".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Guarding the borders of Muslim lands for a day and a حراسة يوم ويللة يف سبيل اهلل حلماية املسلمني خري
night protecting Muslims (from their enemies) is better
than fasting for a month and standing for night prayer  وإذا مات املجاهد بيق أجر،من صيام شهر وقيام يلله
for a month. If a Muslim dies while in Ribat in the cause  و كذلك يرزق من اجلنة،عمله مستمرا ال ينقطع
of Allah, the reward for his good deeds will continue to
 وحتصل هل كرامة بأن ال،؛ألنه يح عند ربه يف اجلنة
be added to his account and not stopped. He will
receive provision from Paradise, because he will live in  وذلك ألنه مات مرابطا يف،يأتيه امللاكن ليسأاله
the Paradise of his Lord and he will also enjoy the  مع العلم أن الرباط من اجلهاد يف،-تعاىل- سبيل اهلل
special privilege of being spared the questioning in the
grave by the two angels, because he died while being  ألنه مالزمة أماكن احلدود حلماية،سبيل اهلل
on guard in the cause of Allah. It is worth noting that
.املسلمني من الكفار
Ribat is a Jihad in the cause of Allah, because it means
staying at the borders to protect the Muslims from the
disbelievers.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
 رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  سلمان الفاريس:اتلخريج
 رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

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

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

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح 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)2752( :

413

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, granted the traveler
a concession to wipe over his leather socks
with a wet hand for three days and nights.

 للمسافر-صىل اهلل عليه وسلم- رخص انلِب
ً
ً
 وللمقيم يوما ويللة،ثالثة أيام ويلايلهن
**

724. Hadith:

: احلديث.724

Abu Bakrah Nufay` ibn Al-Haarith Ath-Thaqafi, may ريض اهلل- عن أيب بكرة نُفيع بن احلارث اثلقيف
Allah be pleased with him, reported: “The Prophet, may
َّ
 أنه َرخ َص-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب-عنه
Allah's peace and blessings be upon him, granted the
َ َّ َ
ُ
َ
َّ
traveler a concession to wipe over his leather socks  إذا، وللم ِقيم يوما ويللة،ايلهن
ِ َللمسافر ثالثة أيام ويل
َ
َ َ أن ي:تط َّهر فَلَب َس ُخ َّفيه
َ
with a wet hand for three days and nights when he had
.مس َح عليهما
ِ
put his leather socks on in a state of purity, and the
resident for a day and night”.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

It was reported from Abu Bakrah, may Allah be pleased صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- جاء عن أيب بكرة
with him, that the Prophet, may Allah's peace and
َّ
blessings be upon him, "granted the traveler a  يف املسح ىلع: (رخ َص للمسافر) أي:-اهلل عليه وسلم
َ
ُ
َّ ويل ِايل
َ (ثالثة أيَّام
concession" to wipe over his leather socks. "For three )وللم ِقيم يوما ويللة
،هن
اخلفني
days and nights" and "the resident for a day and a night"
،ففيه ديلل ىلع توقيت املسح بثالثة أيام للمسافر
this is evidence that the time allowed for the traveler is
three days and nights and for the resident a day and  وقد ورد يف اتلوقيت بذلك،ويوم ويللة للمقيم
night. This timing was mentioned in other Hadith that  وإنما زاد.أحاديث عن أكرث من عرشة من الصحابة
were reported by more than ten Companions. The time
for the traveler is longer, because he is more entitled to يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق بالرخصة من املقيم؛
the concession than the resident, due to the hardship . وتبدأ مدة املسح من املسح بعد احلدث،ملشقة السفر
of travelling. The time of wiping starts from a wipe after
 لك من املسافر: (إذا تطهر فلبس خفيه) أي:وقوهل
Hadath (minor ritual impurity). "When he puts his
leather socks on in a state of purity", meaning: after the  واخلف نعل من،واملقيم إذا تطهر من احلدث األصغر
traveler or the resident have performed ablution from  واجلورب لفافة الرجل من أي،أدم يغطي الكعبني
minor ritual impurity. The Khuff (leather socks)
mentioned here are a type of footwear made from  أو، أو الصوف أو الكرباس،يشء اكن من الشعر
ً
ً
leather that cover the heels, as opposed to the Jawrab, .اجلدل خثينا أو رقيقا إىل ما فوق الكعب يتخذ للربد
which is something that is wrapped around the feet from
any material; hair, wool, cotton or leather, thin or thick,  أن لبس خفيه:ومعىن هذه اجلملة من احلديث
and that comes up above the heels, and is worn in cold  فيشرتط أن يلبس اخلفني،حصل بعد تمام الطهارة
weather. The meaning of this sentence in the Hadith:
 ولو اكن هناك فاصل بني تطهره ولبس،ىلع طهارة
wearing his leather socks after his completion of
ablution, means that it is a condition that the leather  (أن يمسح: فمن حتققت هل الطهارة فله.خفيه
socks should be put on while in a state of ritual purity, عليهما) واملسح إمرار ايلد املبتلة بالعضو؛ فوق
even if there is a break in time between the ablution and
.اخلف دون داخله وأسفله ىلع ما ورد
the putting on of the leather socks. So, anyone who has
purified himself can wipe over his leather socks by
passing his wet hand just over the top of his leather
socks, not inside them or underneath them, according
to what was mentioned.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني:اتلصنيف
**
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راوي احلديث :رواه ابن ماجه وادلارقطين.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• رخص  :الرخصة :التسهيل يف األمور واتليسري.
• إذا تطهر  :املراد :الطهارة من احلدثني.

فوائد احلديث:

َّ
 .1قوهل " :رخص" ديلل ىلع أن املسح ىلع اخلفني رخصة ال عزيمة ،والرخصة ليست بواجبة ،فيكون املسح ىلع اخلفني ليس بواجب.
 .2مدة مسح املسافر ثالثة أيام ويلايلهن ،ومسح املقيم يوم ويللة.

 .3أن يكون املسح بعد طهارة اكملة ،ولبس اخلفني بعدها.

 .4الفرق بني املسافر واملقيم :هو أن املسافر يف مظنة احلاجة إىل طول املدة ملشقة السفر والربد وتوفري الوقت ،خبالف املقيم فهو يف راحة من هذا
لكه.
 .5املسح ىلع اخلفني وحنوهما رخصة من اهلل -تعاىل ،-وتسهيل ىلع خلقه ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -املرخص مبلغ عن اهلل -تعاىل-.

 .6لكما اشتدت احلاجة حصلت الرخصة واتليسري ،وهذه يه قاعدة اإلسالم الكربى يف أحاكمه الرشيدة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة1390 :ه .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد
بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1414ه1993 ،م .سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر
ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2004 ،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 .منحة العالم يف
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب
اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.

الرقم املوحد)10659( :
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There are three (types of people) whose
actions are not recorded by the Pen: the
sleeper till he awakes, the minor till he
reaches puberty, and the insane till he
regains his sanity.

رفع القلم عن ثالثة :عن انلائم حىت يستيقظ،
وعن الصِب حىت حيتلم ،وعن املجنون حىت
يعقل

 .725احلديث:

**

725. Hadith:

عن يلع -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه `Ali, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
وسلم -قالُ :
"رفِ َع الْ َقلَ ُ
حىت
انلائم
عن
ثالثة:
عن
م
said: "There are three (types of people) whose actions
َ ْ َْ َ
ََْ َ
يستي ِقظ ،وعن الصيب حىت حيت ِلم ،وعن املجنون حىت are not recorded by the Pen: the sleeper till he awakes,
َْ َ
the minor till he reaches puberty, and the insane till he
يع ِقل".
regains his sanity”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
أن الصغر وانلوم واجلنون من This Hadith proves that being under age, asleep, or
يف احلديث ديلل ىلع
insane is a reason for losing "Ahliyyah", which is the
أسباب فقد األهلية ،واألهلية صالحية الشخص person's legal competence for fulfilling rights that are
للحقوق املرشوعة الِت تثبت هل أو عليه ،وىلع هذا due upon him and enjoying rights that are due for him.
Accordingly, the minor, the insane, the sleeping person
فهؤالء الصغري واملجنون وانلائم غري ملكفني باألوامر
are not competent under Shariah to observe
وانلوايه ،وهذا من رمحة اهلل ولطفه بهم ،ويزول عذر commands or avoid prohibitions, a fact that features
الصغري باالحتالم أي ابللوغ ،وانلائم باالستيقاظAllah's mercy and kindness. However, reaching ،
puberty removes the excuse of the minor, waking up
واملجنون باإلفاقة والويع.
removes the excuse of the sleeper, and sanity removes
the excuse of the insane.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َّ
• ُرف َع  :بابلناء للمجهول ،يُقال :رفع يرفع ً
رفعا ،خالف خفض ،والقلم لم يوضع ىلع الصغري ،وإنما معناه :ال تكليف ،فال مؤاخذة.
ِ
• القلم  :هو ما يكتب به ،واملراد هنا :القلم اذلي بيد املالئكة الكتبة ،واهلل أعلم بكيفيته.
• عن ثالثة  :ثالثة أنواع من انلاس.
• انلائم  :املغطى ىلع عقله.
• حىت حيتلم  :حىت يبلغ.

• املجنون  :فاقد العقل ِخلقة أو آلفة.
• يفيق  :يرجع إيله عقله.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال عقاب ىلع الصيب يف فعل املحذور أو ترك واجب.
 .2أن الصيب ال يقع طالقه؛ ألنه ُرفع عنه القلم.
 .3أن انلائم لو طلق زوجته أثناء نومه لم يقع طالقه.
 .4أن املجنون لو طلق زوجته لم يقع الطالق.
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 .5أن السكران لو طلق امرأته لم يقع طالقه.

 .6األهلية :يه صالحية الشخص للحقوق املرشوعة الِت تثبت هل أو عليه؛ فالبد من اعتبارها يف اتلرصفات.

 .7فقد اإلنسان األهلية يكون إما بسبب انلوم اذلي أفقده االستيقاظ ألداء واجباته ،أو بسبب حداثة السن والصغر اذلي هو معها فاقد
لألهلية ،أو بسبب اجلنون اذلي اضطربت معه وظائفه العقلية ،أو ما يلحق به اكلسكر ،فمن فقد اتلميزي واتلصور الصحيحني ،فانتفت عنه
ٍّ
األهلية بسبب من هذه األسباب اثلالثة؛ فإن اهلل -تبارك وتعاىل -بعدهل ،وحلمه ،وكرمه ،قد رفع عنه املؤاخذة بما يصدر عنه من تعد أو تقصري يف
حق اهلل -تعاىل-.
 .8أن لك شخص يقع الطالق منه بغري اختيار حقييق فليس عليه طالق.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح 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 للنرش
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن
اجلوزي .ط1428 1ه  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -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 -
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -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.

الرقم املوحد)58148( :
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 .726احلديث:

ْ ْ
جح
ِزن وأر ِ

Weigh, and add some more.
**

726. Hadith:

ْ
عن أيب َصفوان ُس َو ْي ِد بن قيس -ريض اهلل عنه -قال:
العبْد ُّي بَ ًّزا من َه َ
ت أنا َو َخمْ َر َم ُة َ
َجلَبْ ُ
جر ،فجاءنا انليب
ِ
َ َ َََ َ َ َ
اويل ،وعندي
صىل اهللعليه وسلم -فساومنا بَس ِ
َْ
ٌ ُ
َو َّزان يَ ِزن باألجر ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
للو َّزان« :ز ْن ْ
َ
وأر ِجح».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Safwaan Suwayd ibn Qays, may Allah be pleased
with him, reported: "Makhramah al-‘Abdi and I brought
some linen garments from Hajar. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, came to us
and bargained with us for some pants. There was a
)man present who would weigh merchandise (in scales
for a wage. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said to him: 'Weigh, and add
some more"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

أن صفوان بن ُس َو ْيد َو َخمْ َر َم ُة َ
العبْ ِد ُّي -ريض اهلل
ِ
عنهما -جاءا بثياب من بدلة يقال هلا هجر" .فجاءنا
َ َ َََ َ َ َ
اويل" أي
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فساومنا بَس ِ
أراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يشرتي منهما

السعر ويف رواية للنساِئ" :
رساويل ،ففاصلهما يف ِ
َّ
فاشرتى منا رساويل" ولم يذكر املفاصلة" .وعندي
َْ
ٌ ُ
َو َّزان يَ ِزن باألجر" أي :يوجد يف السوق رجل عنده
مزيان ،وانلاس يزنون عنده ويعطونه أجرة ىلع
الوزن .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
للو َّزان:
"ز ْن ْ
وأر ِجح" أي :أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
َّ
َ
كفة الِت فيها السلع الِت توزن
الوزان أن يزيد يف ال ِ

كفة وترجح ىلع األخرى ،وليس معىن
حبيث تميل ال ِ
ً
ً
ذلك :أنها تميل ميال عظيما ،فهذا قد يكون فيه

Brief Explanation:
**

Suwayd ibn Qays and Makhramah al-‘Abdi, may Allah
be pleased with them, brought some garments from a
town called Hajar to sell them in Madinah. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon them, went
to buy pants from them. He bargained with them over
the price (An-Nasaa’i's narration says: "and he bought
pants from us", without mentioning the bargaining). In
the market, there was a man who had scales to weigh
goods in return for a fee. As he was weighing the
goods, the Prophet said to him: "Weigh, and add some
more." He ordered the man to add some more to the
side of the scales that held the merchandise so that it
would be heavier than the other. This does not mean
that the difference in weight would be great and might
harm the seller. There should be a slight difference so
that the buyer can be certain (and clearly see) that he
has taken his full right without any deficiency.

َضر ىلع ابلائع ،لكن يميل املزيان ميال يسريا،

حبيث يتحقق أن املشرتي قد أخذ حقه من غري
نقص ،وذكر الوزن يف هذا احلديث ال عالقة هل برشاء
الَساويل ،فإن الَساويل ال توزن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنساِئ وادلاريم.
اتلخريج :أبو صفوان ُس َويْ ِد بن قيس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• جلبت  :جلبه ساقه من موضع إىل آخر.

• بزا  :الزب  :اثلياب ،أو متاع ابليت من اثلياب وحنوه.
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• هجر  :اسم بدل قريبة من ابلحرين.

• ساومنا  :من املساومة ويه املجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفصل ثمنها.
• رسوايل  :بلاس يغطي ما بني الَسة والركبة وهل أكمام اكبلنطال وحنوه.
• وزان يزن باألجر  :يأخذ ىلع وزنه أجرة.

• زن وأرجح  :زن قدر اثلمن املتفق عليه وزد شيئا عليه.

فوائد احلديث:

 .1جواز املفاصلة رشيطة أال يكون يف ذلك ما يُ َض ِّ
جر ابلائع.

 .2يستحب للمشرتي أن يتسامح مع ابلائع ويزيد هل شيئا ىلع اثلمن املتفق عليه.

 .3يستحب للبائع أن يتنازل عن يشء من اثلمن أو يزيد شيئا يف السلعة بعد الرىض بها.

 .4جواز اختاد الوزان وأخذ األجرة ىلع عمله.
ْ
 .5جواز أن يطلب املشرتي من ابلائع أن يرجح يف َ
الوزن.

 .6بيان ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من تسامح وحسن معاملة ،وكريم خلق.

 .7جواز لبس الَساويل.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة
األوىل1430ه  -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-
2002م  -سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت  -سنن الرتمذي -
حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -السنن الكربى للنساِئ  -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب -أرشف عليه :شعيب
األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل 1421 ،ه 2001 ،م  -مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل
ادلاريم اتلمييم  -حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م  -صحيح
اجلامع الصغري وزياداته  -األبلاين دار املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3737( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
May Allah increase your keenness, but do
not do that again.

زادك اهلل حرصا وال تعد
**

727. Hadith:

: احلديث.727

ْ
، أن أبا بَك َرة جاء ورسول اهلل راكع،عن احلسن
َ َ
َّ الصف ثم َم َىش إىل
َّ فركع دون
الصف فلما قىض انليب
 «أيُّكم اذلي: قال، صالته-صىل اهلل عليه وسلمَّ ركع دون ال َّصف ثم َم َىش إىل
الصف؟» فقال أبو
ْ
َ
 «زادك:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب، أنا:بَك َرة
َ
.»اهلل ِح ْر َصا وال ت ُعد

Al-Hasan, may Allah be pleased with him, reported:
"Abu Bakrah came while the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, was bowing,
so he bowed before reaching the row and then walked
to it. When the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, finished the prayer, he said:
'Which one of you bowed before reaching the row and
then walked thereto?' Abu Bakrah replied: 'It was me.'
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, said: 'May Allah increase your keenness, but do
not do that again"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Bakrah, may Allah be pleased with him, entered
the mosque and found the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, and his Companions in the
bowing position. So, he hastened to bow before
reaching the row so as to catch up with this Rak`ah.
Then, he walked to the row while bowing until he joined
it. Meanwhile, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, perceived there was some
movement behind the row and that someone came
hastily and bowed before reaching the row. It was a
characteristic of the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, that he could see what was
behind him during prayer as he could see in front of
him. Having finished the prayer, the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, asked: Who
bowed before reaching the row and then walked to it?
Abu Bakrah said: "It was me." In other words, I am the
one who did what you said, O Messenger of Allah! In
response, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: May Allah increase your
desire and enthusiasm for doing good. But, do not walk
quickly again to catch up the Rak`ah or bow before
reaching the row. Indeed, fast walking contradicts
calmness and tranquility, which are required in prayer.
In another Hadith, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: "There is no prayer for a
person who prays alone behind the row." However, Abu
Bakrah’s action does not fall under this ruling, for he
only performed a small part of the prayer alone. This is
similar to the case of a person who bows alone and is
subsequently joined by someone else while still in this
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ْ
صىل اهلل- أن أبا بَك َرة دخل املسجد فوجد انليب
ُّ  وأصحابه يف حال-عليه وسلم
 فبَادر،الركوع
َّ بالركوع قبل أن يَصل إىل
ُّ
الصف ألجل أن يدرك
َّ  ثم َم َىش إىل،الركعة
َّ
 حىت دخل مع،الصف وهو راكع

ِّ املأمومني يف
-صىل اهلل عليه وسلم-  فانليب.الصف
َّ َش َعر حبركة َخلف
 وأن هناك من جاء مَساع،الصف
َّ وركع قبل أن يصل إىل
 بل من خصائصه أنه،الصف

َّ ،يرى من خلفه يف الصالة كما يرى من أمامه
فلما

 من صالته سأل-صىل اهلل عليه وسلم- فرغ انليب
َّ الصف ثم َم َىش إىل
َّ  من اذلي ركع قبل:قائال
الصف؟
ْ
 أنا من فعل ما ذكرت يا: أنا يعين:فقال أبو بَك َرة

 زادك:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،رسول اهلل
ْ
َ
ُ ،رغبَة وشدة يف اخلري
 وال ت ُعد،والم َسارعة إيله
اهلل
ِ
ْ
َ
ُّ اإلرساع يف امليش إلدراك الركعة وال
الركوع قبل
إىل
ْ
ُ
َّ
َ
َ
 وقد،الصف؛ ألن اإلرساع مناف للسكينة والوقار

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

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
position, forming a row together. However, Abu
Bakrah’s action is not permissible, given the Prophet’s
”order: "But do not do that again.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد ،وأصله عند ابلخاري.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
الشديدة يف اخلريُ ،
• ِح ْر َصا  :معناهَّ :
والم َسارعة إيله.
الرغبة
ِ
• وال َت ُعد  :أي :إىل ُ
الركعةُّ ،
الَسعة ،إلدراك َّ
والركوع دون الصف.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن من أدرك اإلمام راكعاً ،فركع دون َّ
الصف ،ثم دخل فيه ،أو وقف معه آخر فقد أدرك الركعة.
َ
انليه عن ادلخول يف الصالة قبل الوصول إىل َّ
َّ .2
الصف؛ لقوهل( :وال ت ُعد).
ََ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا بَكرة عن اإلرساع إىل الصالة؛ ألنَّه ُمناف َّ
 .3نيه َّ
والوقار.
للسكينة
َّ
الم ْيش اليَسري يف الصالة ملصلحتها ال يَرض الصالة ،وال ُخي ُّل بها؛ لقوهل( :ثم َم َىش إىل َّ
أن َ
الصف).
.4
ِ
ِ
َّ
ُ
ُّ
اإلمام؛ فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -أجاز هل ركعته ،ولو اكنت غري جمزئة ألمره بإاعدتها ،وقد حَك
 .5أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع ِ
اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل-.
اإلمجاع ىلع ذلك شيخ ِ
َ ْ
َّ
َ
 .6استدل به ىلع جواز صالة املنفرد خلف الصف ،وهذا االستدالل فيه نظر؛ ألن أبا بكرة -ريض اهلل عنه -لم يستمر يف مجيع صالته منفردا،
بل َك َّرب منفردا ،ثم ركع ثم دخل يف الصف قبل أن يرفع اإلمام رأسه من ُّ
الركوع ،وىلع هذا ال يتم االستدالل بهذا احلديث ىلع جواز الصالة منفردا
خلف الصف.

 .7سقوط قراءة الفاحتة يف حق من أدرك اإلمام راكعا.
ْ
َّ
ُ
َ
 .8فضيلة أيب بَك َرة -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع إدراك صالة اجلماعة وداعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل ،وتأييد أن ما فعله هو من دوايع
احلرص ىلع العبادة ،وطاعة اهلل.
َّ
ُ
َ ََ
ُ
ُ .9حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -؛ حيث لم يعنف أبا بكرة -ريض اهلل عنه -بل علمه ما جيهله برفق.
َّ
 .10أن من ارتكب حمظورا جاهال فإنه ال إثم عليه ،لكن يُعلم كما فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع أيب بَكرة -ريض اهلل عنه-.
اإلمام ىلع أية حال وجده عليها ،سواء اكن راكعا أو ساجدا ،وال ينتظره حىت يستتم قائما.
 .11املستحب ادلخول يف الصالة مع ِ
ُ .12
ُّ
المبادرة يف إنكار املنكر وعدم السكوت عليه ،والقاعدة عند الفقهاء " :ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة".

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف:
حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .سبل السالم ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد
 2003مُ .
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11302( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I give her to you in marriage for what you
have (memorized) of the Qur'an.

زوجتكها بما معك من القرآن
**

728. Hadith:

: احلديث.728

 أن-ريض اهلل عنهما- عن سهل بن سعد الساعدي

Sahl ibn Sa`d as-Saa`idi, may Allah be pleased with
him, reported that a woman came to the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
and said: "I give myself in marriage to you." The woman
stood for a long time. Then a man said: "O Messenger
of Allah, marry her to me if you do not want her." He
said: "Do you have anything to give her for dowry?" He
said: "I have nothing but my lower garment." So the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "If you gave her your lower garment,
then you would have nothing to wear. Find something
else to give her." He said: "I could not find anything."
Then he said: "Find anything even if it is an iron ring."
So he looked and did not find anything. The Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
thus, said: "Do you memorize anything of the Qur'an?"
He said: "Yes." So the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "I give her to
you in marriage for what you have (memorized) of the
Qur'an".

 جاءته امرأة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ْ إين َو َهب:فقالت
 فقال، فقامت طويال:ت نفّس لك
ْ ِّ َ
َ جن
 إن لم يكن لك بها،يها
ِ  زو، يا رسول اهلل:رجل
ُ ْ ُ
 ما: هل عندك من يشء تص ِدق َها؟ فقال: فقال.حاجة
َ
صىل اهلل-  فقال رسول اهلل.اري هذا
ِ عندي إال ِإز
َ
َ ار َك إن أ ْع َطيْ َت َها جلست وال إ َز
ُ  إ َز:-عليه وسلم
ار
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ ْ ،لك
 اتل ِمس ولو: قال. ما أجد:فاتل ِم ْس شيئا قال
َ
ًَ َ
َ ْ .يد
 فقال رسول.فاتل َم َس فلم جيد شيئا
ٍ خاتما من ح ِد
 هل معك يشء من-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل. نعم:القرآن؟ قال
َ ْ
.» َز َّوجتُك َها بما معك من القرآن:-وسلم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was addressed with certain rulings that are unique
for him and do not apply to others. Examples of these
rulings include marrying the woman who gives herself
to him in marriage without a dowry. One day, a woman
came to the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, and give herself in marriage to him,
hoping to be one of his wives. When he looked at the
woman and did not feel any desire for her, he did not
decline her request to avoid embarrassing her. He just
turned away from her. When she sat down, a man said:
"O Messenger of Allah, marry her to me if you do not
want her." Since the dowry is obligatory in marriage, he
said to the man: "Do you have anything to give her as
a dowry?" He replied: "I have nothing but my lower
garment/" If the man gave her his lower garment, he
would have nothing to wear. For this reason, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said to him: "Look for something else even if it is an iron
ring." So when he could not find anything, the Prophet
asked: "Do you memorize anything of the Qur'an?" The
man replied in the affirmative. So the Prophet, may
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ُ
 بأحاكم ليست-صىل اهلل عليه وسلم- خص انليب
، تزوجه من تهب نفسها هل بغري صداق: منها.لغريه

 لعلها تكون إحدى،فجاءت امرأة واهبة هل نفسها
ْ  ولكنه، فنظر إيلها فلم تقع يف نفسه.نسائه
،لم يردها
 يا: فقال رجل، فجلست، فأعرض عنها،ئلال خيجلها
ْ َ
َ وج
 وبما.نيها إن لم يكن لك بها حاجة
 ز،رسول اهلل
 هل عندك من: قال هل،أن الصداق الزم يف انلاكح

 وإذا. ما عندي إال إزاري: فقال.يشء تصدقها؟

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

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

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Allah's peace and blessings be upon him, said: "I give
)her to you in marriage for what you have (memorized
of the Qur'an," i.e. teach her what you memorize and it
will be her dowry.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• وهبت نفّس لك  :أعطيتك أمر نفّس ألن رقبة احلر ال تملك.
• طويال  :قياما طويال.

• جلست و ال إزار لك  :بقيت وليس عندك إزار فتنكشف عورتك ،واإلزار ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.
• فاتلمس  :فاطلب.

• ولو خاتما من حديد  :ولو اكن اذلي جتده خاتما من حديد فأصدقها إياه.

• زوجتكها بما معك من القرآن"  :يف رواية ابليهيق يف "املعرفة"" :انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن" ،ويه مبينة.
• الصداق  :مهر الزوجة.

فوائد احلديث:
 .1جواز عرض املرأة نفسها ،أو الرجل ابنته ،ىلع رجل من أهل اخلري والصالح.
 .2جواز نظر من هل رغبة يف الزواج إىل املرأة الِت يريد الزواج منها ،واحلكمة يف ذلك ،ما أشار إيله -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل" :انظر إيلها ،فهو
أحرى أن يؤدم بينكما".واملسلمون -اآلن -بني َط َر َ ْ
يف نقيض.فمنهم :املتجاوزون حدود اهلل تعاىل ،برتكها مع خطيبها يف املسارح واملتزنهات
ََ َْ َ َ َ ً
ني ذلِك ق َواما }.
رؤيتها ممن يريد الزواج .وسلوك السبيل الوسط هو احلق كما قال تعاىل { :واكن ب
واخللوات.ومنهم :املقرصون اذلين يمنعون ِ
 .3والية اإلمام ىلع املرأة الِت ليس هلا ويل من أقربائها.

 .4أنه البد من الصداق يف انلاكح ،ألنه أحد العوضني.

 .5جيوز أن يكون الصداق يسريا جدا للعجز لقوهل" :ولو خاتما من حديد" ،ىلع أنه يستحب ختفيفه للغين والفقري؛ ملا يف ذلك من املصالح
الكثرية.
َ
 .6األوىل ذكر الصداق يف العقد يلكون ،أقطع للزناع ،فإن لم يذكر ،صح العقد ،ورجع إىل مهر املثل.
 .7أن خطبة العقد ال جتب ،حيث لم تذكر يف هذا احلديث.

 .8أنه يصح أن يكون الصداق منفعة ،كتعليم قرآن ،أو فقه ،أو أدب ،أو صنعة ،أو غري ذلك من املنافع.
َ َ
َ َّ ْ ُ َ
َ
َ
 .9أن انلاكح ينعقد بكل لفظ دال عليه.وادليلل ىلع ذلك ،ألفاظ احلديث ،فقد ورد بلفظ "زوجتكها" وبلفظ "ملكتكها" وبلفظ "أمكناكها".
 .10حسن خلقه ولطفه -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ لم يردها حني لم يرغب فيها ،بل سكت حىت طلبها منه بعض أصحابه.

 .11ال داللة حبديث الكتاب ىلع جواز لبس خاتم احلديد ،ألنه ال يلزم من جواز االختاذ جواز اللبس ،وقد جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -وعليه خاتم من حديد ،فقال :مايل أرى عليك حلية أهل انلار؟ فطرحه ،وقد أخرج هذا احلديث أصحاب السنن.
 .12املراوضة يف الصداق وخطبة املرء نلفسه.

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 .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك  ،ط1412 ،2ه .اإلملام برشح عمدة
األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،ط ،1مؤسسة عبد
العزيز بن باز اخلريية1434 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)6045( :
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َ ُ َ َ ْ
ُ
َ َُْ ُ
ستفتح عليكم أ َرضون ،ويك ِفيك ُم اهلل ،فال
َْ
َُْ َْ ُ
َ ُ ُ
ج ْز أحدكم أن يله َو بِأسه ِمه
يع ِ

 .729احلديث:

عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :س ُتفتَ ُح
َ
َ
َْ
عليكم أ َر ُضون ،ويكفيكم اهلل ،فال يع ِج ْز
ْ َْ
أحدكم أن يَل ُه َو بِأس ُه ِمه».
درجة احلديث :صحيح.

Lands will be laid open for you, and Allah
will spare you the fight. So, let none of you
fail to play with his arrows.
**

729. Hadith:

‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased with him,
reported: “I heard the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, say: ‘Lands will be
laid open for you, and Allah will spare you the fight. So,
let none of you fail to play with his arrows”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه بأنه The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, informs his Companions that lands will be opened
َ ُ
ستفتح عليهم ُّابلالد من غري اقتتال ،فعليهم أن ال for them without fighting, so none of them should fail to
يعجزوا عن َت َعلم َّ
الريم بالسهام ،فإن ذلك من أوىل ما learn how to shoot arrows, because it is the most
ِ
ً
َ
appropriate thing that Muslims can play with, so long as
َّ
ً
ُ
يَلهو به املسلمون- ،ما لم يضيع به حقا واجبا-؛ ألن
doing this does not entail neglecting a due right. This is
ُ
ذلك مما يعينهم ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل ،وذلك من because shooting arrows is one of the things that aid
أفضل املقاصد وأسىم الغايات .وإنما اكن اتلعبري them in fighting in the cause of Allah, which is one of
the most excellent objectives and most sublime goals.
ُ ِّ
َُْ
ُّ
باللهو؛ ألن انلفوس جمبولة ىلع حبه فعرب به ،وإال فإن The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
املقصود األعظم من تعلمه ،هو :اإلعداد يف سبيل اهلل him, used the expression 'play' because souls are
naturally disposed to like it, so this was taken into
تعاىل ،-ال جمرد اللعب به.account. However, the greater aim for learning archery
is to prepare oneself for fighting in the cause of Allah,
Exalted, not to merely play with arrows.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• يكفيكم اهلل  :أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء.
• فال يعجز  :فال يقعد وال يضعف.

• يلهو بسهمه  :أن يشغل وقت فراغه بالريم بها تمرنا.

فوائد احلديث:

الريم َّ
 .1ا َّنلدب إىل َّ
واتلمرن عليه ،ولو يف غري وقت احلاجة إيله.

 .2دعوة اإلسالم إىل اإلعداد ،واالستعداد ،حىت يف أوقات السلم؛ حتسبا للك طارئ.

 .3من دالئل انلبوة إخبار الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بما سيفتح ىلع أمته من ابلالد.

 .4اجلهاد من أسباب كفاية انلاس يف معاشهم ،وسعة أرزاقهم؛ ألن رزق هذه األمة حتت رماحها ،وليس يف ختلفها وتثقلها إىل األرض.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار
ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
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إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن
إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة األوىل1432 ،ه .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح،
تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة -الرياض -الطبعة
األوىل 1417 ،ـه1997 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ

َ

َ
َ
The Prophet, may Allah's peace and
ُّ َُّسئِ َل انل
 ع ِن األم ِة إذا-صىل اهلل عليه وسلم- ِب
ِ
blessings be upon him, was asked about the
ْ َ ُْ ََْ ْ َ َ
زنت ولم حتصن
unmarried bondmaid if she fornicates.
**

730. Hadith:

: احلديث.730

ْ
َ ْ َُْ
ْ ُ
ِّ ادل اجل ُ َه
ريض اهلل- ين
ٍ ِ عن أيب ه َريرة وزيد ب ُن خ
ِ
َّ  أنه ُسئِ َل-عنهما
ُّ انل
 َع ِن-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ
َ َ
ُْ َ ْ َ َ
َ ْ َ ْ َ ْ
، «إن َزنت فاج ِ ُدلوها:األ َم ِة إذا َزنت َول ْم حت َص ْن؟ قال
ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
 ث َّم، ث َّم إن َزنت فاج ِ ُدلوها،ث َّم إن َزنت فاج ِ ُدلوها
َ
َ ْ َ
َ ََْ َ ُ
ُ َ
 أ َبعد، «وال أدري:هاب
ٍ  قال ابن ِش.»ري
ٍ ِبيعوها َولو بِض ِف
َّ اثلَّ ِاثلَ ِة أو
.»الرابِع ِة
ِ

Abu Hurayrah and Zayd ibn Khalid al-Juhani, may Allah
be pleased with both of them, reported that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, was
asked about the unmarried bondmaid if she fornicates.
He replied, "If she commits fornication, then flog her,
then if she commits fornication again, flog her again,
and if she commits fornication again, flog her and sell
her even for a rope." Ibn Shihaab said: "I am not sure
whether the order to sell her is after the third or the
fourth time".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

َ ِّ
َ
َ
ُّ
 ع ْن َحد األ َم ِة إذا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُسئِل
َ
ْ
ُْ َ ْ ََ
ُ  َص َّىل- رب
َ َ فأخ
اهلل
، أي لم تزتوج،ت ولم حت َص ْن
زن
ْ َ َ ْ َْ
َ َ َّ َ
ُ ْ
ْ
ُ
 وجدلها نِصف ما ىلع، أن عليها اجلدل:-عليه وسلم
ْ
ُ َ ِّ
: فيكون مخسني َج َدلة؛ لقوهل تعاىل،احل ُ َّرة ِم َن احلَد
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َ
َ
ُ ْ
احش ٍة ف َعليْ ِه َّن نِصف َما َىلع
ِ (ف ِإذا أح ِصن ف ِإن أتني ِبف
َُ ْ ُ ً
ُ
ْ ُْ
ْ َ ث َّم إذا َزن.)ح َصنَات م َن الْ َع َذاب
 جتدل،ت ثانية
الم
ِ ِ
ِ
ً
َ
َ
َ
َ
ََْ َ َ
َ
ْ ً
 فإذا.احشة
ِ مخسني جدلة أيضا لعلها ترت ِدع ع ِن الف
ْ ََْ
ََ
ُّ
ْ َُ
- هلل
ِ زنت اثلاثلة ولم يردعها احلَد ولم تتب إىل ا
َ
ْ
َ َْ
َّ
ينئذ فاج ِ ُدلوها احلد
ٍ  وختش الف ِضيحة ِح-تعاىل
ِّ
َّ
َّ بأقل َث َمن وهو احلبل
الر ِخيص؛ ألنه ال
 ولو،وبِيْ ُعوها
ْ  وليس يف،َخ ْري يف بقائها
َ اس
ٌ
رجاء قريب
تقامتها
ِ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ وب ْع ُدها
ٍّ أو َىل من ق ْربها؛ ِئلَال تكون سبب
رش يف
ِ
ُ ُابليت اذلي ت
.قيم فيه

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was asked about the corporal punishment
prescribed by Shariah for the crime of fornication
committed by the unmarried slave girl. So he replied
that she should be flogged, and she deserves to be
flogged half the number of times that the free woman
receives when committing fornication, which is fifty
whips, as Allah the Almighty says: {But once they are
sheltered in marriage, if they should commit adultery,
then for them is half the punishment for free [unmarried]
women.} {Surat-un-Nisaa: 25] If she fornicates a
second time, then she should be flogged again fifty
times to be deterred from committing this sin again. If
she fornicates for the third time and is not deterred by
that punishment and does not repent to Allah, the
Almighty, and it is feared that she would do it again,
then she should be flogged and sold, even at the least
price which is a cheap rope only. This is because there
is no good in keeping her and there is no hope in her
becoming upright, and her being far away is better than
her being close so as not to be a cause of evil in the
house where she resides.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
- ريض اهلل عنه- زيد بن خادل اجلُهين
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• َول َ ْم ُحتْ َص ْن ْ َ :
بالزت ِويج.
َ ْ َ
• فاج ِ ُدلوها  :اَضبوها نصف ما ىلع احلرائر من احلد.
ُ
• ب َضفري َ :
الضف ْ ُ
ري احلَبْل.
ِ
ِ ِ ٍ

فوائد احلديث:

ُّ َ
ُ
ُْ
َ
 .1حد األ َم ِة إذا زنت ولم حتصن أن جتدل مخسني جدلة ،وال رجم عليها ،وهو نصف ما ىلع احل ُ َّرة غري املحصنة.
َ
َ
َّ
َ
ْ َ
َ ْ
ُ
تكر َر منها ِّ
َّ
بأرخ ِص ث َم ٍن ،ألنه ال خري يف بقائِها ،وقد يكون املاكن اجلديد سببًا
اجلدل فإنها تباع ولو
الزنا وأقيم عليها احلد ولم يَ ْردعها
 .2أنه إِذا
يف إصالحها.
َّ
ِّ
أن ِّ َ ْ ٌ
الرقيق ،فإذا لم َي ْعلَم به املشرتي فلَه اخلِيَ ُ
ار يف َرده.
.3
الزنا عيب يف َّ ِ
َ
َ َّ
ْ
َْ َ
ُ ِّ
َّ
ُ
َ
ِّ
ْ
َ
َّ
دل خاصة ىلع رقيقه ،أما يف القتل والقطع ،فإقامته إىل اإلمام.
 .4أن للسيد إقامة احلد يف اجل ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ
إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية1392 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق،
مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 -ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ
سئِل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أي
ُُ
ُ
وت
الصالة أفضل؟ قال :طول القن ِ

 .731احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, was asked:
"Which part of the prayer is the best?" He
replied: "The long standing".
**

731. Hadith:

وعن جابر -ريض اهلل عنه -قالُ :س ِئل رسول اهلل Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the -
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
صىل اهلل عليه وسلم -أي الصالة أفضل؟ قالُ « :طول
be upon him, was asked: "Which part of the prayer is
ُُ
وت».
the best?" He replied: "The long standing".
القن ِ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

سأل الصحابة رضوان اهلل عليهم انليب صىل اهلل
عليه وسلم :أي الصالة أفضل؟ وهذا السؤال من

حرصهم ىلع إصابة أكرث قدر من احلسنات ،واملراد
به :أي أنواع الصلوات أفضل؟ أو :أي أعمال الصالة

أفضل؟ القيام أم الركوع أم السجود؟ فأخرب صىل اهلل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was asked what actions in the prayer were the
best. They asked this for their eagerness to achieve the
most amount of rewards. They meant which part of
prayer e.g, bowing or prostration is the best? He
answered that it was the long standing in the prayer (to
recite the Quran).

عليه وسلم أنه طول القيام فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• القنوت  :القيام.

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

املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن
احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك،
حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
While the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, was standing on the  وهو ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- سأل رجل انلِب
pulpit, a man asked him: "What do you say
، مثىن مثىن: ما ترى يف صالة الليل؟ قال،املنرب
about prayer in the night?" He replied:
"Two and two; and if one is afraid that the
 فأوترت هل ما،فإذا خيش الصبح صىل واحدة
Fajr is coming, then one should offer one
صىل
Rak‘ah (unit of prayer), which will be the
Witr for whatever one has prayed".
**

732. Hadith:

: احلديث.732

 َسأل َر ُجل انليب: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
َّ
ْ
َ
 ما ترى يف، وهو ىلع ال ِمن َرب-صىل اهلل عليه وسلمُّ يش
َ ْ  فإذا َخ، « َمثْ َىن َمثْ َىن:صالة الليل؟ قال
الصبح
َّ
َّ
َّ
َ َ
: فأ ْوترت هل ما صىل» وإنه اكن يقول،واح َدة
ِ صىل
َّ
َّ
ْ
َ ْ ْ ُ َ َ ِ اج َعلُوا
َّ
صىل اهلل- انليب
ِ  فإن،آخر صالتِكم وترا
َ -عليه وسلَّم
 ما: فقيل البن عمر: ويف رواية.أمر بِه
ِّ ُ
ْ
ْ
.» «أن ت َسلم يف لك ركعتني:َمث َىن َمث َىن؟ قال

Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, reported:
"While the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, was standing on the pulpit, a man asked
him: 'What do you say about prayer in the night?' He
replied: 'Two and two; and if one is afraid that the Fajr
is coming, then one should offer one Rak‘ah (unit of
prayer), which will be the Witr for whatever one has
prayed.'" Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,
used to say: "Make the Witr the last of your prayer. This
was commanded by the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him.” In another narration:
Someone asked Ibn ‘Umar: "What is two and two?" He
replied: "To make Tasleem (end the prayer with the
Salaam greeting) after every two Rak‘ahs".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

"While the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, was standing on the pulpit, a man asked
him: 'What do you say about prayer in the night?'" In
other words: What is the Shar‘i ruling which your Lord
taught you about the number of Rak‘ahs of this prayer
and whether to connect them or separate them by
Tasleem? In another narration by Al-Bukhari and
Muslim: "How to offer the prayer at night?" "He replied:
'Two and two.'" The word is repeated for more
emphasis. The Prophet’s reply indicates that a Muslim
should make Tasleem after every two Rak‘ahs in the
prayer at night, as explained by Ibn ‘Umar, may Allah
be pleased with him. The Witr is an exception to this,
however. If he offers the Witr as three, five, or seven
Rak‘ahs, he may pray all of them together and then
make Tasleem in the last Rak‘ah. "And if one is afraid
that the Fajr is coming, one should offer one Rak‘ah."
That is to say that if a person fears that the Fajr is about
to come, he should hasten to offer one Rak‘ah, with
Tashahhud and Tasleem. "Which will be the Witr for
whatever one has prayed." This is because when one
Rak‘ah is added to the even number of Rak‘ahs, the
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**

َ :معىن احلديث
صىل اهلل عليه- "سأل َر ُجل انليب
ْ
َ
: أي." ما ترى يف صالة الليل، وهو ىلع ال ِمن َرب-وسلم
َّ
َّ
 عن عدد،ما احلكم الرشيع اذلي علمك اهلل إياه
َ  أو، والفصل فيها،ركعات صالة الليل
 ويف.الوصل

: قال.) (كيف صالة الليل:رواية يف الصحيحني
َ
َّ  وفائدة، اثنني اثنني: أي.""مثْ َىن َمثْ َىن
:اتلكرار
ُ
 أن املرشوع يف صالة: ومعناه.المبالغة يف اتلأكيد
ِّ
-  كما فَسه ابن عمر،الليل أن يُسلم من لك ركعتني
،؛ لكن يُستثىن من ذلك صالة الوتر-ريض اهلل عنه

 فله رسدها ثم يسلم،فلو أوتر بسبع أو مخس أو ثالث
َّ
ُّ يش
َ ِ  "فإذا َخ.يف الركعة األخرية
."الصبح صىل واحدة
 أي صىل، خاف طلوع الفجر بادر بركعة واحدة:أي
َّ
َ َ
 أن: واملعىن." "فأ ْوترت هل ما صىل.ركعة بتشهد وسالم
َّ
ً للشفع تُ َص ِّري صالته
 "وإنه.وترا
الركعة الِت أضيفت
 أخرب أن: وهو نافع، أن راوي احلديث: أي."اكن يقول

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ْ
"اج َعلوا آخر whole prayer becomes odd in number. Ibn ‘Umar, may
ابن عمر -ريض اهلل عنه -اكن يقول:
Allah be pleased with him, used to say: "Make the Witr
َ َ ُ ْ َْ
صالتِكم وترا" .ويف رواية مسلم" :اجعلوا آخر the last of your prayer. This was commanded by the
صالتكم بالليل وترا" .واملعىن :اجعلوا آخر Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
َّ
him." A subnarrator of the Hadith called Nafi‘ informed
تهجدكم بالليل وترا .ثم بَني ابن عمر -ريض اهلل
that Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, used to
عنه -أن قوهل" :اجعلوا آخر صالتكم وترا" أنه من make this statement. In another narration by Muslim:
قَبيل املرفوع ال اجتهاد منه -ريض اهلل عنه-؛ لقوهل"Make the Witr the last of your prayer at night." In other :
words, offer the last of your Tahajjud (night prayer) in
َ
َ
"فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر به" .أي :أمر؛ the night as the Witr. Then Ibn ‘Umar, may Allah be
بأن جنعل صالة الوتر ختاما لصالة الليل ،كما أن pleased with him, pointed out that this statement is not
his personal opinion but a Prophetic instruction: "This
صالة َ
المغرب ِوتر صالة انلهار وختامها؛ فكذلك
was commanded by the Prophet, may Allah’s peace
الوتر بالنسبة لقيام الليل .ويف رواية :فقيل and blessings be upon him." As the Maghrib prayer is
صالة ِ
البن عمر :ما َمثْ َىن َمثْ َىن؟" .أي :ما معىن قوهل -صىل considered the Witr for the prayers offered during the
day, the Witr prayer is the same for the prayer at night.
َ َّ
ُ
ََْ ََْ
اهلل عليه وسلم" :-مثىن مثىن؟" .فبني ابن عمر مراد In another narration: "Someone asked Ibn ‘Umar: 'What
ُ َ ِّ
سلم يف لك is two and two?'" That is to say: What does two and two
انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-بقوهل" :أن ت
ِّ
?mean
ِّ Clarifying the meaning intended by the
ِّ
تصيل
ثم
م،
تسل
ثم
ركعتني،
تصيل
ركعتني" .يعين:
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
ِّ
Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, replied: "To
ركعتني ،ثم تسلم ...من غري زيادة عليهما.
make Tasleem after every two Rak‘ahs." In other
words: Offer two Rak‘ahs and make Tasleem, and then
two Rak‘ahs and Tasleem, and so on, adding nothing
to the two-Rak‘ah unit.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
المفردة ،أو َ
الركعة ُ
• أَ ْوتَرت  :الوتر :يُراد به َّ
العدد املقطوع ىلع فرد.
خيش  :يه اخلوف املقرون بالعلم.
• ِ

• صالتكم  :الصالة :اتلعبد هلل -تعاىل -بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1فيه حرص ذلك الصحايب ىلع أخذ العلم.
 .2فيه إجابة َّ
السائل ىلع َمشهد من انلاس؛ تلعميم الفائدة.
ِّ
الوتر.
 .3فيه أن األصل يف صالة الليل أن يسلم من لك ركعتني ،يف غري ِ
 .4فيه أن صالة الليل غري ُمقيدة َ
بعدد؛ إلطالق اللفظ.
َ
 .5فيه ديلل ىلع أن صالة الليل يَمتد وقتها إىل طلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر خرج وقت صالة الليل.
 .6فيه ديلل ىلع أن األفضل أن يكون الوتر بعد شفع.
َْ
بالوتر.
 .7فيه ديلل ىلع ختم صالة الليل ِ
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 لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة:
السابعة 1323ه .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 األسدي ،مكة
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .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.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I asked Ibn `Abbaas about Hajj-utTamattu`. He ordered me to perform it. I
،سألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرِن بها
asked him about the Hady (sacrifice). He
said: You have to slaughter a camel, a cow,  أو، أو بقرة، فيه جزور:وسأتله عن اهلدي؟ فقال
a sheep, or you may share the Hady with
 واكن ناس كرهوها: قال، أو َشك يف دم،شاة
others. It seemed that some people disliked
it (Hajj-ut-Tamattu`).
**

733. Hadith:

: احلديث.733

َ
ُّ
 «سألت: قال-نرص بن عمران الضبَيع- عن أيب مجرة
ُْ
 وسأتله عن،المت َع ِة؟ فأمرِن بها
ابن عباس عن
ْ َ
ٌ َ
ٌ
ٌ
َ
ْ
ُ
ُ
 أو ِرشك يف، أو شاة، أو بقرة، فيه جزور:الهد ِي؟ فقال
: فرأيت يف املنام، فنمت، واكن ناس كرهوها: قال،دم
ٌ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ُ ْ َ ٌّ َ
 فأتيت.ومت َعة ُمتَق َّبَلة
، حج مربور:كأن إنسانا ينادي
ُ َّ ُ
 اهلل أكرب! سنة أيب القاسم: فقال،ابن عباس فحدثته

Abu Jamrah Nasr ibn `Imraan ad-Duba`i reported: "I
asked Ibn `Abbaas about Hajj-ut-Tamattu`. He ordered
me to perform it. I asked him about the Hady (sacrifice).
He said: ‘You have to slaughter a camel, a cow, a
sheep, or you may share the Hady with others.’ It
seemed that some people disliked it (Hajj-ut-Tamattu`).
I slept and dreamt as if a person was announcing: ‘May
Allah accept your pilgrimage and accept your Mut`ah
(Hajj-ut-Tamattu`).’ I went to Ibn `Abbaas and narrated
it to him. He said: ‘Allah is the Greatest. That is the
Sunnah of Abu al-Qaasim (i.e. the Prophet), may
Allah's peace and blessings be upon him”’.

.»-صىل اهلل عليه وسلم-

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Jamrah asked Ibn `Abbaas, may Allah be pleased  عن-ريض اهلل عنهما- سأل أبو مجرة ابن عباس
with both of them, about Hajj-ut-Tamattu` (making
`Umrah then Hajj with separate Ihraam), so he ordered  ثم سأهل عن اهلدي، فأمره بها،اتلمتع بالعمرة إىل احلج
him to do it. Then he asked him about the Hady  {فمن تمتع-تعاىل- املقرون معها يف اآلية يف قوهل
(sacrifice) associated with it as it was mentioned in the
 فأخربه أنه،}بالعمرة إىل احلج فما استيَس من اهلدي
Qur'an: {Whoever performs `Umrah [during the Hajj
ُ
months] followed by Hajj [offers] what can be obtained  أو سبع ابلدنة، ثم شاة، ثم بقرة، ويه أفضله،جزور
with ease of sacrificial animals.} [Surat-ul-Baqarah:  أن يشرتك مع من اشرتكوا فيهما للهدي: أي،أو ابلقرة
196] He replied: You have to slaughter a camel, a cow,
a sheep, or one-seventh of a camel or cow, i.e. share  فكأن أحدا. حىت يبلغ عددهم سبعة،أو األضحية
the Hady with others. It seems that someone had  فرأى هاتفا يناديه يف املنام،اعرض أبا محزة يف تمتعه
opposed Abu Jamrah regarding Tamattu`, so he saw in
ريض-  ومتعه متقبلة" فأَت ابن عباس،"حج مربور
his dream that someone was announcing: "May Allah
accept your Hajj and accept your Mut`ah (Hajj-ut-  وملا اكنت،؛ يلبرشه بهذه الرؤيا اجلميلة-اهلل عنهما
Tamattu`)." He went to Ibn `Abbaas and narrated to him  فرح ابن،الرؤيا الصاحلة جزءا من أجزاء انلبوة
this beautiful vision. Since good visions are considered
one part of prophethood, Ibn `Abbaas, may Allah be  بها واستبرش أن وفقه اهلل-ريض اهلل عنهما- عباس
pleased with both of them, was pleased with it. He  يه سنة أىب القاسم، اهلل أكرب: فقال، للصواب-تعاىلconsidered it glad tidings that Allah guided him to what
-.صىل اهلل عليه وسلمwas correct. He, thus, said: "Allah is the Greatest. That
is the Sunnah of Abu al-Qaasim (i.e. the Prophet), may
Allah's peace and blessings be upon him.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ
الهدي  :اهلدي هو :ما يهديه احلاج إىل الكعبة ،سيم بذلك؛ ألنه مبذول للتقرب واتلحبب إىل املبذول هل :اكهلدية.
•

• فقال فيه  :قال ابن عباس يف جوابه عن اهلدي ،فالضمري يعود ىلع اهلدي ،ويف صحيح ابلخاري :فقال فيها ،أي :املتعة.
• اجل َ ُزور  :هو اذلكر أو األنىث من اإلبل.
َ
• الشاة  :يه اذلكر أو األنىث من الضأن أو املعزى.
• ْ
رش ٌك  :أي :مشاركة يف ذبيحة من ابلقر أو اإلبل.
ِ
• ناس  :مجاعة.
َ ُ
• ك ِرهوها  :كرهوا املتعة يف احلج.
ُ
• ينَا ِدي  :يصوت ،ويف رواية :فأتاين آت يف منايم فقال.
• احلج  :احلج يف اللغة :القصد ،ويف الرشع :القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة خمصوصة.
• َح ٌّج  :أي :حجك حج.
• َم ُ
ربور  :موافق للرشع.

• اتلمتع  :اتلمتع يف اللغة :فعل ما به متعة ،يف الرشع :أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج وحيل منها ،ثم حيرم باحلج من اعمه.
ُ ٌَ َ َ
تعة ُمتَق َّبلة  :مرضية عند اهلل -تعاىل-.
• وم
َ َّ ُ ُ
• فحدثته  :فأخربته بما رأيت يف منايم.
• اهلل أكرب  :اهلل أعظم وأجل.
َّ
• ُسنة  :طريقة ورشيعة ،ويه :خرب ملبتدأ حمذوف ،أي :هذه سنة.
• أيب القاسم  :كنية انليب ،والقاسم أكرب أوالده.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع نرش العلم.
 .2جواز اتلمتع واإلتيان بالعمرة يف أشهر احلج.
 .3فضيلة ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-حيث أفىت بموافقة السنة مع وجود املخالفني هل.
 .4املراد باهلدي املذكور يف قوهل -تعاىل{ :-فما استيَس من اهلدي} ابلدنة أو ابلقرة ،أو الرشك فيهما أو الشاة.
 .5االستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه ادليلل الرشيع؛ تأييدا بها ،ألنها عظيمة القدر يف الرشع ،وجزء من ستة وأربعني جزءا من انلبوة ،قال ابن
دقيق العيد :هذا االستئناس والرتجيح ال ينايف األصول.

 .6الفرح بإصابة احلق ،واالغتباط به؛ ألنه عالمة اتلوفيق.

 .7اتلكبري عند اتلعجب :سواء اكن للفرح بالواقع أو إنكاره.

 .8جواز تكنية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مقام اخلرب عنه دون ندائه به.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3072( :

433

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I asked Anas ibn Malik: Did the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon
him, use to pray with his shoes on? He said:
Yes.

سألت أنس بن مالك :أكان انلِب -صىل اهلل
َ ْ َْ
ُ َ ِّ
عليه وسلم -يصِل يف نعلي ِه؟ قال :نعم

 .734احلديث:

**

734. Hadith:

َ َ

َ ْ َ َ
يد بْن يَزيد قال :سألت أنس بن مالكMaslamah Sa`eed ibn Yazeed reported: "I asked Anas :
عن مسلمة س ِع ِ ِ ِ
ِّ
ibn Malik: ‘Did the Prophet, may Allah's peace and
َ ْ َْ
أكان انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُ َصيل يف نعلي ِه؟
’?blessings be upon him, use to pray with his shoes on
قال« :نعم».
He said: ‘Yes”’.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من املقاصد الرشعية خمالفة أهل الكتاب ،وإزالة لك Opposing the People of the Book as well as eliminating
difficulty and hardship are from the objectives of
يشء فيه مشقة وحرج ىلع املسلم ،وقد سأل سعيد )Shariah. Sa`eed ibn Yazeed (a trustworthy Taabi`i
بن يزيد وهو من ثقات اتلابعني أنس بن مالك -ريض asked Anas ibn Malik if the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to pray with his shoes
اهلل عنه -عن انليب صىل اهلل عليه وسلم :أكان يصىل
on, so that he would follow his example. It is also
يف نعليه؛ يلكون هل قدوة فيه؟ أو كأنه استبعد ذلك possible that he thought this to be unlikely because of
ملا يكون فيها من القذر واألذى ً
اغبلا ،فأجابه أنسthe filth and dirt that shoes normally have. Anas replied :
in the affirmative, i.e. the Prophet, may Allah's peace
نعم ،اكن يصىل يف نعليه ،وأن ذلك من سنته املطهرةand blessings be upon him, used to pray while wearing ،
وهذا ليس ًّ
his shoes and this practice is from his authentic
خاصا بأرض أو زمن معني.
Sunnah. It is not specific to a certain place or certain
time.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َ ْ َََ َ
َ
يد ب ْ ِن ي ِزيد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو مسلمة س ِع ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

ََْ
• نعليْه  :تثنية نعل ،وهو ما يلبس يف الرجل َُّتلتُىق به األرض.
• نعم  :حرف جواب؛ إلثبات املسؤول عنه.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف يف ابلحث يف العلم.
 .2استحباب الصالة يف انلعلني ،حيث اكن من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3جواز دخول املسجد بهما ،بعد تنظيفهما من األقذار واألجناس.
 .4أن غلبة الظن يف جناستهما ال خترجهما عن أصل الطهارة فيهما.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
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ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.

الرقم املوحد)3112( :
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I asked the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, about
looking around during prayer. He replied:
"It is a way of stealing by which the devil
steals a portion of a slave's prayer".

سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن

االتلفات يف الصالة؟ فقال :هو اختالس خيتلسه
الشيطان من صالة العبد

 .735احلديث:

**

735. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ :س ُ
ألت رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه وسلم -عن اال ِتلفات يف الصالة؟َ
ْ
ُ َّ
فقال« :هو اخ ِتالس خيتَ ِل ُسه الشيطان من صالة
َْ
العبد».
درجة احلديث :صحيح.

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "I
asked the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, about looking around during
prayer. He replied: 'It is a way of stealing by which the
devil steals a portion of a slave's prayer" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سألت اعئشة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ,-عن ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, asked the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
َ ُّ
حكم االتلفات يف الصالة ،هل يرض بالصالة ويؤثر be upon him, about the ruling on looking hither and
عليها؟ فذكر هلا أن هذا االتلفات هو اختطاف thither during the prayer, and whether it affects the
العبْد ىلع وجه ُّ
validity of prayer. He told her that this looking is a
خيتطفه الشيطان من صالة َ
الَسعة
means by which the devil snatches away a portion of a
ُ َّ
ُْ َ
خيل بها وينقص ثوابها.
واخلفية من أجل أن ِ
slave’s prayer in a swift and hidden manner so as to
 affect its validity and decrease its reward. [Al-MughniKashshaaf Al-Qinaa‘ - Subul as-Salaam - Tawdeeh Al]Ahkaam - Tas-heel Al-Ilmaam - Minhat Al-‘Allaam
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
ِّ
• اال ِتلفات َ :رصف الوجه إىل ِجهة ايلَمني أو الشمال.
ْ
• اخ ِتالس  :انتقاص ينتقصه الشيطان من صالة العبد ىلع وجه اخلفية والَسعة.

فوائد احلديث:
ِ .1حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع أخذ العلم ألجل العمل به.
َ
َ
َّ .2
َّ
اتلحذير من اال ِتلفات يف الصالة؛ ألنه من ع َمل الشيطان؛ ملا يرتتب عليه من حصول انلقص يف الصالة.
َّ
َ
َ
َ
باستدارة مجيع َ
ابلدن عن ال ِقبْلة أو استدبارها ،فإنه يبطل الصالة؛ ألن استقبال
 .3كراهة اال ِتلفات يف الصالة إال حلاجة ،ما لم يكن اال ِتلفات
القبلة رشط يف الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .املغين ،تأيلف :أيب حممد موفق
ادلين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،الشهري بابن قدامة املقديس ،انلارش :مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة .كشاف القناع عن مَت اإلقناع ،تأيلف:
منصور بن يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل ،انلارش :دار الكتب العلمية .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح
صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه 2006-م .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ
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 ،هـ 1431ه.

الرقم املوحد)10878( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I asked the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, about
what is lawful for a man to enjoy of his wife
when she is menstruating? He said: What is
above the waist sheet, but abstaining from
that is better.

 عما،-صىل اهلل عليه وسلم- سألت رسول اهلل
: فقال:حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال
 واتلعفف عن ذلك أفضل،ما فوق اإلزار

**

736. Hadith:

: احلديث.736

ُ
Mu`aadh ibn Jabal, may Allah be pleased with him, سألت
: قال،-ريض اهلل عنه- عن معاذ بن جبل
ُّ َ
reported: "I asked the Messenger of Allah, may Allah's
للرجل
ل
حي
ِ  عما،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
peace and blessings be upon him, about what is lawful
for a man to enjoy from his wife when she is ، «ما فوق اإلزار: فقال:من امرأته ويه حائض؟ قال
ُ ُّ
menstruating? He said: 'What is above the waist sheet,
.»واتلعفف عن ذلك أفضل
but abstaining from that is better" '.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, clarifies the permissible part of
the wife's body that the husband is allowed to enjoy
during her menstruation; which is the upper half of her
body. However, he said that it is preferable to abstain
even from that to avoid arousing sexual desire to the
extent of having sexual intercourse, which is prohibited
during menstruation. He said that abstention is 'better'
because the one who comes too close to the verge of
a pit risks falling into it. Hence, he recommended
abstention as a precaution. The Hadith indicates the
prohibition of approaching the menstruating wife in the
area between her navel and knees. However, this
Hadith is weak and is contradicted by the Hadith
reported by Anas: "Do everything except intercourse.''
The latter Hadith is more authentic and, thus, more
preponderant.

 يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- يبني انليب
اذلي جيوز للمرء االستمتاع به من زوجته ويه

 لكنه بني، وهو انلصف األىلع من ابلدن،حائض
َّ
عليه الصالة السالم أن تركه أوىل ئلال يفِض إىل
: وهو املراد بقوهل.املحذور اذلي هو مجاع احلائض

 (عن. ومع ذلك اتلجنب واالمتناع:(واتلعفف) أي
 ويف قوهل. عن االستمتاع بما فوق اإلزار:ذلك) أي
،(أفضل) ألنه من حام حول احلىم يوشك أن يقع فيه:

 فندب إىل،فلعل غلبة الشهوة توقعه يف احلرام
ً
 واحلديث ديلل ىلع حتريم املبارشة.اتلعفف احتياطا

 وقد، لكن احلديث ضعيف،فيما بني الَسة والركبة
 "اصنعوا لك يشء إال:اعرضه حديث أنس
. فهو أرجح منه،وهو أصح من هذا،"انلاكح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة:اتلصنيف
. رواه أبو داود:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  معاذ بن جبل:اتلخريج
. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

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

:فوائد احلديث
. جواز مبارشة احلائض بما فوق اإلزار.1
. انليه عن مجاع احلائض.2
. أمر احلائض باالتزار أو لبس الَسوال عند إرادة مبارشة املرأة فيما بني الَسة والركبة.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4احلديث بفهم منه حتريم مبارشة املرأة فيما بني الَسة والركبة ،واحلديث مع ضعفه فهو معارض للحديث الصحيح" :اصنعوا لك يشء إال
انلاكح" ،فالراجح جواز مبارشة املرأة بكل بدنها ،عدا الفرج.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،ه.

الرقم املوحد)10009( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Glory be to Allah! This comes from the
devil. Let her sit in a washtub, and if she
sees yellowness on top of the water, she has
to take a bath once for the Zhuhr and `Asr
prayers and another bath for the Maghrib
and `Ishaa prayers and a third bath for the
Fajr prayer, and she may perform ablution
in between that (if she needs to).

 إن هذا من الشيطان تلجلس يف،سبحان اهلل
 فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل،مركن

 وتغتسل للمغرب،للظهر والعُص غسال واحدا
 وتغتسل للفجر غسال،والعشاء غسال واحدا
 وتتوضأ فيما بني ذلك،واحدا

**

737. Hadith:

: احلديث.737

ْ ُ
: قالت-ريض اهلل عنها- عن أسماء بنت ع َميس
ْ
 إن فاطمة بنت أيب ُحبَيش، يا رسول اهلل:قلت
ُْ
ُ
ْ يض
َ استُح
ْ
 فلم ت َصل فقال رسول- ُمنذ كذا وكذا- ت
ِ
 إن هذا من، « ُسبحان اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ْ
َّ
َ
ْ
 فإذا رأت ُصف َرة فوق،الشيطان ِ َتلج ِل ْس يف ِم ْرك ٍن
ً ُ
َْ
 وتغتسل،املاء فلتَغت ِسل للظهر والعرص غ ْسال واحدا
 وتغتسل للفجر،للمغرب والعشاء غسال واحدا
َ ْ َ وتتوضأ فيما ب،غسال واحدا
.»ني ذلك

Asmaa bint `Umays, may Allah be pleased with her,
reported: "I said: 'O Messenger of Allah, Fatimah bint
Abi Hubaysh has been having Istihaadah (vaginal
bleeding outside the menstrual period) since such-andsuch and has not been praying since then.' The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'Glory be to Allah! This comes from
the devil. Let her sit in a washtub, and if she sees
yellowness on top of the water, she has to take a bath
once for the Zhuhr and `Asr prayers and another bath
for the Maghrib and `Ishaa prayers and a third bath for
the Fajr prayer, and she may perform ablution in
between that (if she needs to)" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ خترب أسماء بنت
Asmaa bint `Umays, may Allah be pleased with her,  عما-ريض اهلل عنها- ع َميْس
**

informed the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, of what happened to Fatimah bint Abi
Hubaysh who was experiencing some abnormal blood
flow, and that this bleeding has prevented her from
praying for a long time. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'Glory
be to Allah' out of astonishment and surprise. He was
surprised at her not praying, even though the blood was
not from her menses; rather, it was a kick from the devil,
as mentioned in another Hadith. 'Let her sit in a
washtub, and if she sees yellowness on top of the
water': the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, guided her to differentiate between the
menstrual blood and the blood outside the menstrual
period by sitting in a washtub, which is a large container
for washing clothes, and if she sees a yellowish color
on top of the water, then this is proof that she has
become pure from her menses, because the menstrual
blood is thick and dark colored while anything other
than that is Istihaadah (vaginal bleeding outside the
menstrual period). 'She has to take a bath once for the
Zhuhr and `Asr prayers and another bath for the
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وأن ذلك، أصاب فاطمة بنت أيب حبيش من ادلم

صىل-  "فقال رسول اهلل.منعها من الصالة منذ وقت
" هذا من باب..  ُسبحان اهلل:-اهلل عليه وسلم

َّ
-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب: واملعىن،اتلعجب
َّ  مع أن،َت َع َّجب من انقطاعها عن الصالة
ادلم ليس
ْ
َّ
 كما يف، بل هو َرك َضة من الشيطان،بِدم حيض
ْ
َ
ْ َ
"تلج ِل ْس يف ِم ْرك ٍن فإذا رأت ُصف َرة
ِ احلديث اآلخر

؛-صىل اهلل عليه وسلم- فوق املاء" ثم أرشدها انليب
َْ
 بأن جتلس يف،تلميزي احليض من االستحاضة
ْ
َ
َ
ِم ْرك ٍن وهو واعء تغسل فيه اثلياب فإذا رأت ُصف َرة
َ
 فهذا ديلل ىلع أنها قد،فوق املاء اذلي ق َعدت عليه
َ ْ
 وما،أس َود غليظ
طهرت من حيضها؛ ألن دم احليض
ً ْ ُ
َْ
 "فلتَغت ِسل للظهر والعرص غسال.سواه دم استحاضة
، وتغتسل للمغرب والعشاء غسال واحدا،واحدا
ْ ُّ
الصفرة
 إذا رأت:وتغتسل للفجر غسال واحدا" يعين

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوق املاء ،فلتغتسل يف يومها ويللتها ثالث مراتMaghrib and `Ishaa prayers and a third bath for the Fajr ،
prayer': if she sees yellowness on top of the water, she
للظهر والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء has to take a shower three times a day; once for the
غسال واحدا وللفجر غسال واحدا" .وتتوضأ فيما Zhuhr and `Asr prayers, a second time for the Maghrib
and `Ishaa prayers, and a third time for the Fajr. 'And
بَ ْ َ
ني ذلك" يعين :إذا أرادت أن تصيل بني الصلوات
she may perform ablution in between that': meaning
صالة أخرى ،لزمها أن تتوضأ للصالة ،وقد رأت that if she wants to pray another (voluntary) prayer in
ناقضا فإنها تتوضأ وال تغتسل هل؛ ألن الغسل خمتص between those prayers, then only needs to make
ablution. In other words, if she nullifies her purification
بالصلوات اخلمس .وهذا االغتسال مستحب وليس (by urinating, defecating, passing wind, etc.), then she
only needs to make ablution and not bathe, because
بواجب كما يف األحاديث األخرى.
bathing is only specific to the five prayers. This bathing
is recommended and not obligatory as mentioned in
other Hadiths.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ُ ْ
اتلخريج :أسماء بنت ع َميس -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

استُح َ
• ْ
يضت  :أي استمر خروج ادلم بعد أيام حيضها املعتادة.
ِ
ُ
َ
• ِم ْركن ِ :و َاع ٌء تغسل فيه اثلياب.
ْ
• ُصف َرة  :أثر ادلم يف املاء.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد َذ َكر بعض العلماء أن الالِت ْ
 .1تَعدد املستحاضات يف زمن َّ
انل ِّ
استُ ِحض َن يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ َن
ِّ
َ َّ ُ
وعدهن.
ت ِ ْس َعا من الن ُّسوة
 .2فيه أن َم ْرجع الصحابة -ريض اهلل عنه -يف االستفتاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3فيه استحباب التسبيح عند وجود أمر يُتعجب منه.
ْ َْ
اس ِتعظام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تلوقف فاطمة بنت أيب ُحبيش عن الصالة تلك املدة.
 .4فيه
َ َ ُّ
ُ َ َّ
َ َّ
َ
َّ
َ
َ
ِّ
ً
 .5كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل دم االستحاضة من الشيطان ،دل ىلع أن الشيطان قد يسلط ىلع بين آدم تسلطا ِحسيا ،ويف احلديث
ْ
اآلخر ،إنما يه َرك َضة من الشيطان.
َْ
َ
ْ َ
كن ،فإن َعلَت ُّ
الصفرة ىلع املاء فذلك عالمة ىلع
 .6فيه بيان كيفية تعرف املستحاضة نهاية حيضها ،وذلك بأن ختتَ ِرب نفسها فتجلس ىلع ِمر
ُطهرها.
َّ
َّ
ُ
ً
َ
َ
 .7د ُم االستحاضة ليس هل حكم دم احليض ،من ترك الصالة وحنوها ،وإنما هو د ُم مرض تكون معه املرأة طاهرة ،تفعل لك ما تفعله النساء
الطاهرات من الصالة والصوم والطواف.
ً
ِّ
ً
 .8استحباب اغتسال املستحاضة للك صالتني غسال واحدا ،فتغتسل للظهر والعرصغسال واحدا ،وللمغرب والعشاء غسال واحدا وللفجر
ِّ
غسال واحدا ويستحب من باب األكمل أن تغتسل للك صالة.
ِّ
َ
 .9وجوب الوضوء ىلع املستحاضة لوقت لك صالة إن خرج منها يشء ،ويستحب غسلها للك صالة.
ِّ
َّ
َّ
تصيل وتصوم ،ولو مع جريان َّ
ادلم؛ ألنها معذورة.
 .10فيه أن املستحاضة
 .11فيه عمل املستحاضة باتلميزي ،وهذا إذا لم يكن هلا اعدة متقررة.
َ ُ َّ
ُ
 .12فيه أن فاطمة بنت أيب ُحبيش -ريض اهلل عنها -لم يكن هلا اعدة متقررة وإال لردت إيلها.
 .13وجوب غسل ادلم للصالة؛ ألنه جنس باإلمجاع.
ٌ
َّ
َّ
 .14يف احلديث أن املرأة مقبول قوهلا يف أحواهلا ،من احلمل ،والعدة وانقضائها ،وحنو ذلك.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه 2006 -م .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 .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـهـ 1431ه.

الرقم املوحد)10017( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

سمعت انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف
ُّ
املغرب بِالطور

 .738احلديث:

I heard the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, reciting Surat-utToor in the Maghrib (sunset) prayer.
**

738. Hadith:

عن ُجبَ ْ ُ
ري ْب ُن ُم ْط ِعم -ريض اهلل عنه -قال« :سمعت Jubayr ibn Mut`im, may Allah be pleased with him,
reported: "I heard the Prophet, may Allah's peace and
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف املغرب ب ُّ
الطور».
ِ
blessings be upon him, reciting Surat-ut-Toor in the
Maghrib (sunset) prayer".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

العادة يف صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن It was the habit of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, to recite long Surahs in the
ُ
يطيل القراءة يف صالة الصبح ،ويقرصها يف املغربSubh (morning) prayer, short Surahs in the Maghrib ،
ويتوسط يف غريهما من الصلوات اخلمس .ولكنه قد (sunset) prayer, and medium-length Surahs in the rest
of the five prayers. However, he would sometimes
يرتك العادة بليان اجلواز ،وألغراض أخرى ،كما يف
change that habit for the sake of showing the
هذا احلديث من أنه قرأ يف صالة املغرب بسورة permissibility or for other purposes. This applies to the
Hadith in hand, which mentions that the Prophet, may
"والطور" ويه من طوال املفصل.
Allah's peace and blessings be upon him, recited Suratut-Toor, which is a one of the longer Surahs of the
"Mufassal" section of the Quran (Surahs which have
many breaks) in the Maghrib prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1أن املرشوع هو اجلهر يف صالة املغرب.
ً
 .2جواز إطالة القراءة فيها أحيانا.
ً
 .3استحباب قراءة سورة الطور يف املغرب أحيانا.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام ،للعثيمني،
طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار
الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)5321( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I heard the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, delivering a sermon
at `Arafat, in which he said: "Whoever does
not find slippers or sandals (Na`l) may
wear leather socks (Khuff), and whoever
does not find a waist sheet (Izaar) may
wear pants (Sirwaal)." He meant the
pilgrim in the state of Ihraam.

سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َََ
َ ْ َ ْ َْ َََْْ
ني فليلب ِس
ل
ع
ن
د
جي
لم
من
:
ات
خيطب بِعرف ٍ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ
ُ َّ ْ
اويل-
ني ،ومن لم ِ
اْلف ِ
جيد إِزارا فليلبس الَّس ِ
للمحرم-

 .739احلديث:

**

739. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال:

`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both
of them, reported: "I heard the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, delivering a sermon
at `Arafat, in which he said: 'Whoever does not find
slippers or sandals (Na`l) may wear leather socks
)(Khuff), and whoever does not find a waist sheet (Izaar
may wear pants (Sirwaal).' He meant the pilgrim in the
state of Ihraam".

«سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب
َ
ُ َّ ْ
ب َع َر َفات :من لم َجي ْد َن ْعلَ ْ َ ْ َ ْ َ
ني ،ومن ل ْم
ٍ
ني فليلب ِس اخلف ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ
اويل -للمحرم.»-
ِ
جيد ِإزارا فليلبس الَس ِ
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reports
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َََ َََ
اهلل عليه وسلم -خطب انلاس يوم عرفة بعرفاتupon him, addressed the people on the Day of `Arafah ،
َ
َّ ْ
انلعلنيwhile he was in `Arafat. He permitted them to wear ،
فأباح هلم لبس اخلُفني يف حال عدم وجود
َ ْ ْ
Khuff (leather sock) in case they cannot find sandals or
ولم يذكر قطعهما أسفل من الكعبَني ،وأباح هلم لبس
slippers, without mentioning cutting the socks below the
ً
الَساويل ملن لم جيد إزارا ولم يشرتط شقه ختفيفا من )ankles. He also permitted them to wear Sirwaal (pants
for the one who cannot find an Izaar (waist sheet),
الشارع احلكيم -سبحانه-.
without stipulating cutting the Sirwaal open, as a form
of alleviation from Allah the Exalted, the Most Wise.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ
ات  :ويقال :عرفة :اسم مشعر يزنهل احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة لذلكر وادلاعء ،وسميت عرفة؛ الرتفاعها ىلع ما حوهلا ،أو
• ع َرف ٍ
الرتفاع جباهلا ،أو ألنها موضع اعرتاف انلاس بذنوبهم.
• َ َ
رساويل  :ما يلبس يف أسفل ابلدن وتكون لك رجل ىلع حدة.
• َ
اإلزار  :ثوب يسرت به أسفل ابلدن من ُّ َّ
الَس ِة فما دون.

فوائد احلديث:
 .1كمال نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحرصه ىلع إبالغ الرشيعة.
َ
 .2مرشوعية اخلطبة يف َع َرفة؛ تلعليم انلاس مناسكهم وبليان قواعد اإلسالم.
 .3ينبيغ تذكري انلاس يف لك وقت بما يناسبهم.
َْ
َ ََ َ ْ
َّ ْ
َ
انلعلني ولو سرتا الكعبني.
 .4جواز لبس اخلُفني ملن لم جيد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5جواز لبس الَساويل بدون شق إذا لم جيد اإلزار.
 .6ال جتب الفدية يف حال لبس اخل ُ َف ْني َّ
والَساويل من غري قطع وال شق؛ لعدم ذكرها واملقام مقام بيان وال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة.

 .7سماحة الرشيعة اإلسالمية ويَسها ،إذ ال تكليف إال بمقدور عليه.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4532( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

سووا صفوفكم ،فإن تسوية الصفوف من تمام

 .740احلديث:

Straighten your rows, for indeed,
straightening the rows is part of the
perfection of the prayer.

الصالة

**

740. Hadith:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
َّ reported that the Prophet, may Allah's peace and
َ ُّ ُ ُ َ ُ
ن
فإ
م،
ك
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-سووا صفوف
ِ
blessings be upon him, said: "Straighten your rows, for
َّ َ
َ َ ُّ ُ
َ
الصالة».
الصفوف من ت َمام
سوية
indeed, straightening the rows is part of the perfection
ت ِ
of the prayer".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته إىل ما فيه The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, guides his nation to what ensures their welfare and
صالحهم وفالحهم ،فهو -هنا -يأمرهم بأن يسووا success. Here, he commands them to straighten their
صفوفهم ،حبيث يكون سمتهم حنو القبلة واحداrows in prayer so that they would all face the Qiblah ،
(prayer direction) in the same manner and close the
ويسدوا خلل الصفوف ،حىت ال يكون للشياطني
gaps in the rows so as to not give the devil a way to
سبيل إىل العبث بصالتهم ،وأرشدهم -صىل اهلل عليه tamper with their prayer. He, may Allah's peace and
وسلم -إىل بعض الفوائد الِت ينالونها من تعديل blessings be upon him, also taught them some of the
;benefits that they would gain by straightening the rows
الصف ،وذلك أن تعديلها عالمة ىلع تمام الصالة that it is a sign of the perfection and completion of the
prayer and that crookedness in the row is a flaw and
وكماهلا ،وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها.
defect in the prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

ُ َ ُ
• َس ُّووا ُصفوفكم  :اجعلوها متساوية حبيث ال يتقدم بعضكم ىلع بعض وال يتأخر عنه.
• من تمام الصالة " :من" تبعيضية ،أي :أن تسوية الصف بعض كمال الصالة وحسنها.

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

فقال :أال تصفون كما تصف املالئكة عند ربها؟ قلنا :يا رسول اهلل كيف تصف املالئكة عند ربها؟ قال :يتمون الصفوف األول ،ويرتاصون يف
الصف".
َّ
ُ
 .6حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اتلعليم ،حيث قرن احلكم مع ِعلته؛ تلتبني حكمة الترشيع ،وتنشط انلفوس ىلع االمتثال.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،ط ،1مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية1434 ،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.

الرقم املوحد)3031( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The people of Kufa complained to `Umar
ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with
him, about their governor Sa`d (ibn Abi
Waqqaas), may Allah be pleased with him.
The latter dismissed him and appointed
`Ammaar as their governor.

ً
-  ابن أِب وقاص:شاك أهل الكوفة سعدا يعِّن

ريض اهلل-  إىل عمر بن اْلطاب-ريض اهلل عنه
ً
عمارا
 واستعمل عليهم، فعزهل-عنه
**

741. Hadith:

 شاك أهل: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن سمرة
ً
-ريض اهلل عنه-  ابن أيب وقاص:الكوفة سعدا يعين

Jaabir ibn Samurah, may Allah be pleased with both of
them, reported: “The people of Kufa complained to
`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
about their governor Sa`d (ibn Abi Waqqaas), may
Allah be pleased with him. The latter dismissed him and
appointed `Ammaar as their governor. They lodged
many complaints against Sa`d and even alleged that
Sa`d does not know how to perform the prayers
properly. `Umar sent for him and said: 'O Abu Is-haaq
(i.e. Sa`d), Those people claim that you do not pray
properly.' He replied: 'By Allah, I used to lead them in
prayer exactly as I learnt from the Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him. I prolong
the first two Rak`ahs of the `Ishaa prayer and shorten
the last two.' `Umar then said: 'That is what I thought of
you, O Abu Is-haaq.' Then he sent a man (or more) with
him to Kufa to ask the people about him. This man went
there and did not leave any mosque without asking
about Sa`d, may Allah be pleased with him. All the
people praised him till he came to the mosque of the
tribe of Banu `Abs; where a man called Usaamah ibn
Qataadah, with a surname of Abu Sa`d, stood up and
said: 'Since you asked, I am bound to tell you that Sa`d
never marched with the armies, nor did he ever divide
the spoils of war fairly, nor was he ever fair in delivering
justice regarding legal verdicts.' This complaint reached
Sa’d and he said: 'By Allah, I shall make three
supplications: O Allah, if this slave of Yours is a liar and
got up for showing off and speaking boastfully, then
prolong his life, make him poor for the rest of his life,
and afflict him with trials.' This person suffered,
following the invocation of Sa`d and would tell people
he was an old man subjected to trials because of Sa`d’s
invocation.'" `Abdul Malik ibn `Umayr, who narrated
from Jaabir ibn Samurah, said: "I saw this man
afterwards in such a state that his eyebrows were
shaggy and had fallen over his eyelids, because of old
age; and he used to wink at young girls as they pass by
in the roads”.

، فعزهل-ريض اهلل عنه- إىل عمر بن اخلطاب
َ َ
ً
 فشكوا حىت ذكروا أنه ال،عمارا
واستعمل عليهم
ُ
 إن، يا أبا إسحاق: فقال، فأرسل إيله،حيسن يصيل
َّ : فقال،هؤالء يزعمون أنك ال ُحتسن تصيل
أما أنا

صىل اهلل- واهلل فإين كنت أصيل بهم صالة رسول اهلل
َ
ْ َ
 أصيل صالِت العشاء، ال أخ ِر ُم عنها-عليه وسلم
ُّ ُ
ََْ ْ ُ
ََْ ُ
ُ ُ َْ
 ذلك: قال.ني
ِ  وأ ِخف يف األخري،ني
ِ فأركد يف األويل
ً
ً
-أو رجاال-  وأرسل معه رجال،الظن بك يا أبا إسحاق
ْ
ً
مسجدا
 فلم يَ َدع،إىل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة
ً
َ ُْ
ً
مسجدا
 حىت دخل،ويثنُون معروفا
،إال سأل عنه
ْ
، يقال هل أسامة بن قتادة، فقام رجل منهم،بلين َعب ٍس
ً  أما إذ نشدتنا فإن: فقال،يكىن أبا َس ْع َد َة
سعدا اكن
َْ
ََّ ال يسري
َّ بالَسية وال َي ْقسم
 وال يع ِدل يف،بالسوية
ِ
 امهلل إن: أما واهلل ألدعون بثالث: قال سعد.القضية
ُ ، قام رياء،اكن عبدك هذا اكذبًا
، فأطل عمره،وسمعة
ِ
 واكن بعد ذلك إذا سئل. وعرضه للفَت،وأطل فقره
 قال. أصابتين دعوة سعد، شيخ كبري مفتون:يقول
 فأنا:عبد امللك بن عمري الراوي عن جابر بن سمرة

 وإنه،رأيته بعد قد سقط حاجباه ىلع عينيه من الكرب
ْ
.يلتعرض للجواري يف الطرق فيَغ ِم ُز ُه َّن

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
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: احلديث.741

. صحيح:درجة احلديث

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Commander of the Believers, `Umar ibn AlKhattaab, may Allah be pleased with him, appointed
Sa`d ibn Abi Waqqaas, may Allah be pleased with him,
as the governor of Kufa, but its people complained to
`Umar about Sa`d. They lodged many complaints
against Sa`d and even alleged that Sa`d did not know
how to perform the prayers properly, despite the fact
that he was a revered Companion of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and one of
the ten who were promised Paradise. Accordingly,
`Umar sent for Sa`d and told him that the people of Kufa
filed many complaints against him and that they even
claimed that he did not pray properly. Sa`d, may Allah
be pleased with him, replied that he used to perform the
prayer with them exactly as he learnt it from the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
i.e. prolonging the first two Rak`ahs of the `Ishaa prayer
and shortening the last two. He mentioned the `Ishaa
prayer, most likely because it was specifically
mentioned by the complainers. `Umar, may Allah be
pleased with him, commended Sa`d and praised him
saying: "That is what I thought of you, O Abu Is-haaq.”
In other words `Umar, may Allah be pleased with him,
confirmed that Sa`d was trustworthy, and that he was
sure that he used to lead the people in prayer and
perform it exactly as the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him. Nevertheless, `Umar, may
Allah be pleased with him, investigated the issue by
sending men to the people of Kufa in order to inquire
about Sa`d and how he used to carry out his duties,
because he knew well that he was responsible as a
ruler of all Muslims. Those men went there and did not
leave any mosque without asking about Sa’d, may
Allah be pleased with him. All the people praised him
till they came to the mosque of the tribe of Banu `Abs.
When they asked the people there, a man stood up and
said: "Since you asked; I am bound to tell you that Sa`d
never personally marched in jihad, nor did he ever
divide the spoils of war fairly, nor was he ever fair in
judging between people!" The man made three serious
accusations against Sa`d, may Allah be pleased with
him, who decided to make three invocations against
that man. He asked Allah, the Exalted, to prolong the
life of that man, make him poverty stricken throughout
the course of his life, and afflict him with trials.
Nevertheless, before making these invocations, Sa`d,
may Allah be pleased with him, said: “If this slave of
Yours is a liar and got up for showing off and speaking
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َ
َّ
ُ
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه سعد بن أيب
أمر
 فشاكه أهل الكوفة،وقاص ريض اهلل عنه ىلع الكوفة

 حىت قالوا إنه ال حيسن أن،إىل أمري املؤمنني عمر

 وهو صحايب جليل شهد هل انليب صىل اهلل،يصيل

: فحرض وقال هل، فأرسل إيله عمر،عليه وسلم باجلنة
 إنك ال حتسن:إن أهل الكوفة شكوك حىت قالوا
 فأخربه سعد ريض اهلل عنه أنه اكن يصيل بهم،تصيل

صالة انليب صىل اهلل عليه وسلم وذكر صالة العشاء

 يه الِت وقع تعيينها من هؤالء-  واهلل أعلم- وكأنها
 إين ألصيل بهم صالة رسول اهلل صىل: فقال،الشاكة
 فكنت أطول يف، ال أنقص منها،اهلل عليه وسلم

 فقال هل عمر،العشاء باألويلني وأقرص يف األخريني
 فزاكه، ذلك الظن بك يا أبا إسحاق:ريض اهلل عنه

 أنه حيسن الصالة وأنه،عمر؛ ألن هذا هو الظن به

يصيل بقومه اذلين أمر عليهم صالة انليب صىل اهلل

عليه وسلم ولكن مع ذلك حترى ذلك عمر ريض
اهلل عنه؛ ألنه يتحمل املسئويلة ويعرف قدر
ً
 يسألونهم عن، أرسل رجاال إىل أهل الكوفة،املسئويلة
 ال يدخلون، فاكن هؤالء الرجال،سعد وعن سريته
ً
ً
.مسجدا ويسألون عن سعد إال أثنوا عليه معروفا
،حىت أَت هؤالء الرجال إىل مسجد بين عبس

 فإن هذا، أما إذ ناشدتمونا: فقام رجل فقال،فسألوهم
، وال يقسم بالسوية إذا غنم،الرجل ال خيرج يف اجلهاد

 فاتهمه،وال يعدل يف القضية إذا حكم بني انلاس

 فقال سعد بن أيب وقاص، فيه تهم ثالث،هذه اتلهم
َ :ريض اهلل عنه
أما إن قلت كذا فألدعون عليك
 داع عليه أن يطيل اهلل تعاىل عمره،بثالث دعوات
 ثالث، نسأل اهلل العافية،وفقره ويعرضه للفَت

 إن: قال، لكنه ريض اهلل عنه استثىن،دعوات عظيمة

 فأجاب،اكن عبدك هذا قام رياء وسمعة يعين ال حبق
ً
 فعمر هذا الرجل طويال وشاخ حىت إن،اهلل داعءه
ً
فقريا
 واكن،حاجبيه سقطت ىلع عينيه من الكرب
 حىت وهو يف هذه احلال وهو كبري إىل،وعرض للفَت
 يتعرض هلن يف،هذا احلد اكن يتعرض للجواري

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
”boastfully.
األسواق يلغمزهن والعياذ باهلل ،واكن يقول عن نفسه Allah, the Exalted, answered the
supplication and that man lived long until his eyebrows
شيخ مفتون كبري أصابتين دعوة سعد.
became shaggy and fell over his eyelids, because of
old age, and suffered poverty as well as trials. Despite
his old age, he used to wink at the young girls as they
pass by in the roads. This man also used to tell people
that he was an old man subjected to trials because of
Sa`d’s invocation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر بن سمرة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• استعمل عليهم عمارا  :واله اإلمرة عليهم.
• ما أخرم  :ال أنقص.

• ال يسري يف الَسية  :ال خيرج يف اجلهاد.

• فأركد يف األويلني  :أقوم طويال بإطالة القراءة فيهما.
• بين عبس  :قبيلة كبرية من قيس.
• نشدتنا  :طلبت منا القول.

• القضية  :احلكم
• ألدعون بثالث  :أي ألدعون بثالث عليك.

• فيغمزهن  :من الغمز ،ومن معانيه اإلشارة اكلرمز بالعني ،أو احلاجب أويلد.

فوائد احلديث:

 .1أن من توىل ً
أمرا يف انلاس فإنه ال يسلم منهم مهما اكنت مزنتله ،البد أن يناهل السوء.
 .2جواز داعء املظلوم ىلع ظامله بمثل ما ظلمه.

 .3أن اهلل -تعاىل -يستجيب داعء املظلوم.

 .4أنه جيوز لإلنسان أن يستثين يف ادلاعء ،إذا داع ىلع شخص يستثين فيقول :امهلل إن اكن كذا فافعل به كذا.

 .5حرص أمري املؤمنني عمر -ريض اهلل عنه -ىلع الرعية وحتمله املسئويلة واإلحساس بها وشعوره بها -ريض اهلل عنه-.

 .6كرامة ظاهرة لسعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -وأنه مستجاب ادلاعء.

 .7جيب ىلع احلاكم أال حيكم بالسماع من طرف قبل اتلثبت وسماعه من الطرف األخر.
 .8تثبت أمري املؤمنني يف األخبار ال يقدح يف عماهل ووالته.

 .9خماطبة الرجل اجلليل بكنيته كما صنع عمر فقال لسعد :يا أبا إسحاق.
ً
 .10عزل عمر سعدا؛ حسما ملادة الفتنة ،وإيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى ،ويف ذلك بيان جواز عزل اإلمام بعض عماهل إذا شَك إيله وإن
لم يثبت عليه يشء إذا اقتضت املصلحة الرشعية ذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن
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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 .منار القاري
رشح خمترص صحيح ابلخاري حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  1410 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ،ط ،2دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه.

الرقم املوحد)5219( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"A complaint was made to the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him,
about the person who doubts that
something (breaking his ablution) has
happened to him during his prayer. The
Prophet said: "He should not leave (his
prayer) unless he hears a sound or
perceives a smell (of passing wind)".

 الرجل-صىل اهلل عليه وسلم- شيك إىل انلِب
َّ
 ال: فقال،خييل إيله أنه جيد اليشء يف الصالة
ً
 أو جيد رحيًا،ينُصف حىت يسمع صوتا
**

742. Hadith:

: احلديث.742

Abdullah ibn Zayd ibn `Aasim Al-Maazini, may Allah be ريض اهلل- عن عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازِن
pleased with him, reported that a complaint was made
ُ
ِّ
َ ِ (ش
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
إىل
ِك
: قال-عنه
to the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
َ َّ
ُ َّ َ ُ ُ َّ
َّ
َّ
upon him, about the person who doubts that something  ال: فقال،جيد اليشء يف الصالة
ِ الرجل خييل ِإيله أنه
َ
ً
ً
َ َ حىت ي
َّ ينرصف
(breaking his ablution) has happened to him during his
.)جيد ِرحيا
 أو،سمع َصوتا
ِ
prayer. The Prophet said: "He should not leave (his
prayer) unless he hears a sound or perceives a smell
(of passing wind)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

An-Nawawi, may Allah have mercy upon him, said that  من-رمحه اهلل-  كما ذكر انلووي-هذا احلديث
this Hadith is one of the general and fundamental
principles of Islam on which many significant rulings are قواعد اإلسالم العامة وأصوهل الِت تبىن عليها
built. This principle signifies that ruling of things which  ويه أن األصل بقاء األشياء،األحاكم الكثرية اجلليلة
one is certain about should remain effective and should
 فال يعدل عنها ملجرد الشكوك،املتيقنة ىلع حكمها
not be changed because of doubts or assumptions.
Even if doubts are strong, they should not affect the  مادامت، أو ضعفت، سواء قويت الشكوك،والظنون
ruling as long as they have not reached the level of  وأمثلة ذلك،لم تصل إىل درجة ايلقني أو غلبة الظن
certainty or strong probability. This Hadith is one of the
many examples showing application of this principle. If  فما دام اإلنسان، ومنها هذا احلديث،كثرية ال ختىف
a Muslim is certain about his being in a state of purity,  ثم شك يف احلدث فاألصل بقاء،متيقنا للطهارة
then he has doubts that something occurred that
 وشك يف، وبالعكس فمن تيقن احلدث،طهارته
invalidated his purity, the ruling is that he still remains
in a state of purity. Conversely, if a Muslim is certain  ومن هذا اثلياب،الطهارة فاألصل بقاء احلدث
that something happened that invalidated his purity, ، إال بيقني جناستها، فاألصل فيها الطهارة،واألمكنة
and later has doubts about his being in a state of purity,
the ruling is that he remains in a state of impurity. The  فمن تيقن أنه،ومن ذلك عدد الركعات يف الصالة
ً
same ruling applies to the clothes and places, which are ، فاألصل عدمها، وشك يف الرابعة،صىل ثالثًا مثال
considered pure by default until their impurity is
certainly proved. Another example is the number of  ومن ذلك من شك يف،وعليه أن يصيل ركعة رابعة
Raka`at that one performs in prayer. If a Muslim is sure  وهكذا من،طالق زوجته فاألصل بقاء انلاكح
that he has performed three Raka`at and is doubtful
.املسائل الكثرية الِت ال ختىف
about the fourth one, then the basic ruling is that the
fourth one is not done and he should perform it. Also, if
a man is doubtful about divorcing his wife, then the
basic ruling is that the marriage remains effective, and
so on and so forth.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > مبطالت الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازِن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ُش ِ َ
ِك  :الشكوى يه اتلوجع من اليشء طلبا إلزاتله ،والشايك :عبد اهلل بن زيد راوي احلديث.
َُ
• خي َّيل  :يظن.
َ
َّ
جيد اليشء  :حيس باحلدث من ريح وحنوه.
• ِ
سمع َصوتا أو َجيد رحيا  :يتيقن ذلك بسمعه أو ِّ
• يَ َ
شمه.
ِ
ً
• َصوتا َُ :ضاطا.
• ِرحيًا  :فساء.

فوائد احلديث:

َّ
 .1القاعدة العامة ويه :أن" األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن" ،بمعىن أن ما حكم بثبوته يف املايض حيكم بثبوته يف احلاَض حىت يثبت خالفه.
 .2جمرد الشك يف احلدث ال يبطل الوضوء وال الصالة.
ِّ
 .3حتريم اخلروج من الصالة لغري سبب بني.

 .4الريح اخلارجة من ادلبر ،بصوت أو بغري صوت ،ناقضة للوضوء.

 .5يراد من سماع الصوت ووجدان الريح يف احلديث اتليقن من احلدث.
َّ
 .6من األدب أن يتَجنب األلفاظ الِت يستحيا من ذكرها.

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 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 رشح عمدة األحاكم ،للعالمة أمحد بن ييح انلجيم -رمحه اهلل-.

الرقم املوحد)3064( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"I witnessed ‘Amr ibn Abi Hasan asking
‘Abdullah ibn Zayd about the ablution of
the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him. So, he ordered for a
small bucket of water to be brought, and
performed ablution like that performed by
the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him. He poured
water from the bucket over his hands and
washed his hands thrice"...

شهدت عمرو بن أِب حسن سأل عبد اهلل بن

؟-صىل اهلل عليه وسلم- زيد عن وضوء انلِب

 فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل،فدَع بتور من ماء
-صىل اهلل عليه وسلم-

**

743. Hadith:

: احلديث.743

ُّ َ
 ((ش ِهدت عمرو بن: قال-رمحه اهلل- عن حيىي املازِن
- أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن ُوضوء انليب
َّ
 فتوضأ هلم،؟ فداع بتَور من ماء-صىل اهلل عليه وسلم
َ
 فأكفأ ىلع،-صىل اهلل عليه وسلم- ُو ُضوء رسول اهلل
َ ،اتلور
ُ  ثم أدخل،فغسل يديه ثالثًا
َّ يديه من
يده يف
ِ
ََْ ْ
َ ْ ْ
ْ َ
بثالث
واستنرث ثالثا
واستَنشق
فمض َمض
،اتلور
ِ
َ َ
 ثم أدخل، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثالثا،غ َرفات
ََ
َ
ََّ فغ َسلَ ُهما
 ثم أدخل،مرتني إىل ال ِم ْرفقني
،يده يف اتلور
َ
َ
ْ
َ
َ فم َسح
َ ،اتلور
َّ  فأقبَل بهما وأ ْدبَر،رأسه
َّ يده يف
مرة
َ
َ
َّ َ ُ
بمقدم
 ((بدأ: ويف رواية.)) ثم غ َسل ِرجليه،واحدة
َّ  ثم َر َّد ُهما، حىت َذ َهب بهما إىل َق َفاه،رأسه
حىت َر َجع

Yahya al-Maazini, may Allah have mercy upon him,
reported: "I witnessed ‘Amr ibn Abu Hasan asking
‘Abdullah ibn Zayd about the ablution of the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him. So, he
ordered for a small container of water to be brought,
and performed ablution like that performed by the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him. He poured water from the container over
his hands and washed his hands thrice. Then he dipped
his hands into the container and rinsed his mouth,
sniffed water and blew it out thrice, using three handfuls
of water. Then he dipped his hands into the container
and washed his face thrice, then dipped his hands into
the container again and washed them both up to the
elbows twice, then dipped his hands into the container
and wiped over his head, wiping from front to back, and
vice versa once, then he washed his feet." Another  ويف رواية ((أتانا رسول.))إىل املاكن اذلي بدأ منه
ْ
narration states: "He wiped his head starting from the  فأخ َرجنا هل ماء يف تَور-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ٍ
ْ ُ
front and reaching back to his nape, then returned them
.))
ر
ف
من ص
ٍ
whence he started." Another narration reads: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, came to us, so we brought out for him
water in a container made of copper”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Due to the keenness of the righteous predecessors,
may Allah have mercy upon them, to follow the Sunnah,
they used to wonder about the manner the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,
performed his acts of worship, in order to follow his
example. In this Hadith, ‘Amr ibn Yahya al-Maazini
reports from his father that he witnessed his paternal
uncle ‘Amr ibn Abu Hasan asking ‘Abdullah ibn Zayd –
one of the Companions – may Allah be pleased with
him, about the way the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, performed ablution. ‘Abdullah
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 ىلع-رمحهم اهلل- من أجل حرص السلف الصالح
-  اكنوا يتساءلون عن كيفية عمل انليب،اتباع السنة

 ويف هذا،؛ يلتأسوا به فيها-صىل اهلل عليه وسلم
َ
 أنه:احلديث حيدث عمرو بن حيىي املازِن عن أبيه

 يسأل عبد اهلل بن زيد،شهد عمه عمرو بن أيب حسن

 عن كيفية وضوء-ريض اهلل عنه- أحد الصحابة

؛ فأراد عبد اهلل أن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 وأدق،يبينها هل بصورة فعلية؛ ألن ذلك أرسع إدرااك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
تصويرا وأرسخ يف انلفس ،فطلب إناء من ماء ،فبدأ wanted to explain it in a practical manner to ensure a
faster comprehension, a more detailed depiction and
أوال بغسل كفيه؛ ألنهما آلة الغسل وأخذ املاء ،فأكفأ deep establishment in their minds. So, he asked for a
اإلناء فغسلهما ثالثا ،ثم أدخل يده يف اإلناءcontainer of water and began firstly with washing his ،
hands, since they are the tool for washing and taking
فاغرتف منه ثالث غرفات يتمضمض يف لك غرفة
water. He tilted the container and washed his hands
ويستنشق ويستنرث ،ثم اغرتف من اإلناء فغسل وجهه thrice. Then he dipped his hands into the container and
ثالث مرات ،ثم اغرتف منه فغسل يديه إىل املرفقني took out three handfuls, rinsing his mouth and sniffing
water into and out of his nostrils with each handful.
مرتني مرتني ،ثم أدخل يديه يف اإلناء فمسح رأسه Then he took a handful of water from the container and
بيديه بدأ بمقدم رأسه حىت وصل إىل قفاه أىلع الرقبةwashed his face thrice, then he took a handful of water ،
from it and washed each hand up to the elbow twice,
ثم ردهما حىت وصل إىل املاكن اذلي بدأ منه ،صنع
then he dipped his hands into the container and wiped
هكذا؛ ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم املسح his head with his hands beginning from the front of his
ظاهره وباطنه ،ثم غسل رجليه إىل الكعبنيَّ ،
وبني head until they reached his nape (the uppermost part of
the neck) then he brought them back to the place from
عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -أن هذا صنيع where he started. He did this to wipe the hair forward
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني أتاهمand backward, so that the wiping includes the outer and ،
inner parts. Then he washed his feet up to the ankles.
فأخرجوا هل ماء يف تور من صفر؛ يلتوضأ به -صىل اهلل ‘Abdullah ibn Zayd, may Allah be pleased with him,
َّ
عليه وسلم ،-بني ذلك عبد اهلل؛ يلثبت أنه اكن ىلع clarified that this was the way the ablution was
performed by the Messenger of Allah, may Allah's
يقني من األمر.
peace and blessings be upon him, when he visited
them. At that time, they brought him water in a container
made of copper so that he, may Allah's peace and
blessings be upon him, could perform ablution
therefrom. ‘Abdullah clarified that to affirm that he was
absolutely certain of the matter.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها الرواية اثلانية :متفق عليها الرواية اثلاثلة  :رواها ابلخاري.

اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازِن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بتور من ماء  :هو الطست ،وهو اإلناء الصغري.

• فأكفأ ىلع يديه  :أمال وصب ىلع يديه.
• من ُصفر  :نوع من انلحاس أصفر ،ويعد من أجود أنواع انلحاس.
َ َ
• غ َرفات  :مجع غرفة ،وهو أخذ املاء بايلد.
ْ
• فأقبَل بهما  :أي :بدأ بقبل الرأس يعين مقدمه.
َْ
• وأدبَر  :رجع بهما إىل دبر الرأس ،أي :مؤخره.
• ُوضوء  :نفس فعل الوضوء.

• إىل الكعبني  :إىل بمعىن :مع .والكعبان :عظمان ناتئان يف أسفل الساق.
• إىل املرفقني  :أي :مع املرفقني .واملرفق هو :مفصل العضد من اذلراع.
ْ
• َمض َمض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
ْ ْ َ
استَنشق  :جذب املاء بنفسه إىل باطن أنفه.
•
ْ ََْ
• استنرث  :أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
• َو َ
عرضا.
جهه  :الوجه معروف ،وحده :من منابت شعر الرأس املعتاد ،إىل ما نزل من اللحية واذلقن طوال ،ومن األذن إىل األذن
َ َ
أسه  :أمر يده عليه مبلولة باملاء ،وحد الرأس :منابت الشعر من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة.
• مسح بِ َر ِ
• َذ َهب بهما إىل َق َفاه  :أوصل يداه إىل قفاه ،والقفاُ :م َؤخر الرأس ُ
والعنُق ،واملراد مسح رأسه إىل آخره من جهة القفا ال مسح الرقبة.
ِِ
• أتانا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم : -جاء إيلنا :إما زائرا أو مدعوا.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف الصالح ىلع معرفة سنة انليب؛ يلتأسوا به فيهما.
 .2سلوك املعلم أقرب الوسائل إىل الفهم ورسوخ العلم.
 .3ذكر املخرب ما يدل ىلع توكيد خربه.
 .4مرشوعية ُ
الو ُضوء ىلع هذه الكيفية :يغسل كفيه ثالث مرات ،ثم يتمضمض ويستنشق ويستنرث ثالثا بثالث غرفات ،ثم يغسل وجهه ثالثا ،ثم
َّ
يديه إىل املرفقني مرتني مرتني ،ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدم رأسه إىل قفاه ثم يردهما إىل املاكن اذلي بدأ منه ثم يغسل رجليه إىل الكعبني،
وهذه من كيفيات وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء.

 .6كيفية املضمضة بالنسبة إىل الفصل واجلمع ،فقد دل احلديث ىلع أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ،ثم فعل كذلك
مرة أخرى.
 .7استيعاب الرأس باملسح ،وتفسري اإلقبال واإلدبار.

 .8جواز اتلكرار ثالثا يف بعض أعضاء الوضوء واثنتني يف بعضها ،وقد ثبت من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الوضوء مرة مرة ،ومرتني
مرتني ،وثالثا ثالثا ،وبعضه ثالثا ،وبعضه مرتني ،واألخري هو اذلي دل عليه هذا احلديث.

 .9عدم اتلكرار يف مسح الرأس.

 .10جواز خمالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها ىلع بعض ،وأن اتلثليث هو الصفة الاكملة وما دونها جيزئ كما صحت بذلك األحاديث.

 .11مرااعة الرتتيب بني أعضاء الوضوء ،فال يقدم املتأخر ىلع سابقه.
ً
 .12جتديد ماء الوضوء للك عضو؛ فال يمسح رأسه بابللل ابلايق بعد غسل يديه مثال ،لكن األذنني مع الرأس عضو واحد ،فال يأخذ ماء جديدا
لألذنني إال إذا جفت يده ولم يبق بلل لألذنني.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،البن باز،
حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الطبعة :األوىل1434 ،ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف،
الطبعة :اثلانية1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات،
مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة:
األوىل1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .رشح العمدة للسعدي ،قيده عنه تلميذه :عبد
اهلل العوهيل ،تقديم :عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل ،حتقيق :أنس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل العقيل ،دار اتلوحيد ،الرياض ،الطبعة :األوىل1431 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3444( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I prayed with ‘Imraan ibn Husayn behind
‘Ali ibn Abi Taalib. When he prostrated, he
made Takbeer (saying "Allahu Akbar"
[Allah is the Greatest]), when he raised his
head (from the prostration) he made
Takbeer, and when he stood up after two
Rak`ahs (units of prayer) (after saying the
Tashahhud) he made Takbeer.

ْ َ ُ ْ ُ َْ
ُ ْ َّ َ
ني خلف يلع بن أِب
ٍ صليت أنا و عِمران بن حص
َ َّ  وإذا رفع رأسه َك،رب
َ َّ  فاكن إذا سجد َك،طالب
،رب
َ َّ وإذا نهض من الركعتني َك
رب
**

744. Hadith:

: احلديث.744

ُ ْ
ُ ْ « َصلَّي:عن ُم َط ِّرف بن عبد اهلل قال
ت أنا و ِعم َران ْب ُن
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ َ ُ
َّ
َ  فاكن إذا سجد ك،يلع بن أيب طالب
ِّ
،رب
ٍ حص
ِ ِ ِ ني خلف
َّ فلما،رب
ََّ  وإذا نهض من الركعتني َك،رب
ََّ وإذا رفع رأسه َك
ْ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َّ َ َ َ َ َ
َ
 قد: وقال،ني
ٍ قىض الصالة أخذ بيدي ِعمران بن حص
َّ
َ
 أو-صىل اهلل عليه وسلم- ذكرِن هذا صالة حممد
َّ
.»-صىل اهلل عليه وسلم-  َصىل بنا صالة حممد:قال

Mutarrif ibn ‘Abdullaah reported: "I prayed with ‘Imraan
ibn Husayn behind ‘Ali ibn Abi Taalib. When he
prostrated, he made Takbeer (saying 'Allahu Akbar'
[Allah is the Greatest]), when he raised his head (from
the prostration) he made Takbeer, and when he stood
up after two Rak`ahs (units of prayer) (after saying the
Tashahhud) he made Takbeer. After he had finished
praying, ‘Imraan took my hand and said: 'This (‘Ali)
reminded me of the prayer of Muhammad, may Allah's
peace and blessings be upon him.' (or he said: 'He led
us in prayer the same way Muhammad, may Allah's
peace and blessings be upon him, did.')"
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith clarifies the symbol of prayer, which is
affirming greatness and glory for Allah, the Almighty, by
making Takbeer. Here, Mutarrif narrates that he was
praying with ‘Imraan ibn Husayn behind ‘Ali ibn Abi
Taalib, who made Takbeer when prostrating and then
again when raising his head from the prostration. When
standing up after the first Tashahhud, he made Takbeer
as well while standing up. Many people have
abandoned saying the Takbeer aloud in these
positions. After he had finished praying, ‘Imraan took
Mutarrif's hand and told him that the prayer of ‘Ali, may
Allah be pleased with him, reminded him of the prayer
of the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, who used to make Takbeer in these
positions.

 وهو إثبات،يف هذا احلديث بيان شعار الصالة

 وذلك،-سبحانه وتعاىل- الكربياء والعظمة هلل

 فيحِك مطرف أنه صىل هو وعمران بن.باتلكبري
حصني خلف يلع بن أيب طالب فاكن يكرب يف ُه ِويه
ِّ ُ ثم ي،إىل السجود
،كرب ِحني يرفع رأسه من السجود
ُّ
َّ التشهد
،األول يف الصالة ذات التشهدين
وإذا قام من
َّ
 وقد ترك كثري من انلاس اجلهر،كرب يف حال قيامه
َّ ،باتلكبري يف هذه املواضع
فلما فرغ من صالته أخذ
َّ
ًّ بأن
ِّ عمران بيد ُم
-ريض اهلل عنه- عليا
 وأخربه،طرف
َّ
َ
ِّ صالة
-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ذكره بصالته هذه
ِّ ُ حيث اكن ي،
.كرب يف هذه املواضع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ُ
-ريض اهلل عنه-  أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
.واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني
 وهو نزول املصيل إىل األرض، بدأ يف الزنول للسجود: • إذا سجد
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• نهض من الركعتني  :أي رشع يف انلهوض من التشهد األول.
َّ
• ذكرِن  :جعلين أذكر بعد أن تركه انلاس ونسيه من نسيه.

• هذا  :يلع بن أيب طالب أشار إيله باسم اإلشارة احرتاما وتعظيما هل.
• قىض  :أكمل صالته.

فوائد احلديث:
اهلوي من القيام إىل السجود.
 .1اتلكبري يف حال ِ
 .2اتلكبري حال الرفع من السجود إىل اجللوس بني السجدتني.
 .3أن يفعل ما تقدم يف مجيع الركعات.
 .4اتلكبري حال القيام من التشهد األول إىل القيام يف الصالة ذات التشهدين.
 .5مرشوعية جهر اإلمام بذلك يلتمكن املأموم من متابعته.
 .6فضيلة يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -بمالزمته السنة.
 .7تأييد فاعل السنة بالشهادة هل باحلق.
 .8أن موقف االثنني خلف اإلمام.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5275( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I prayed with Abu Bakr, ‘Umar, and
`Uthman and I did not hear any one of
them recite 'Bismillaahi Ar-Rahmaani ArRaheem (In the name of Allah the Most
Merciful the Ever Merciful)'.

ُ ْ َّ َ
 فلم أسمع،صليت مع أِب بكر وعمر وعثمان
"أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرْحن الرحيم

**

745. Hadith:

: احلديث.745

ََ
َّ
Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, صىل- أن انليب
« -ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, Abu Bakr and ‘Umar, may Allah
be pleased with them, used to start the prayer with {[All]
praise is [due] to Allah, the Lord of the worlds.} [Suratul-Faatihah: 1]" Another narration reads: "I prayed with
Abu Bakr, ‘Umar, and ‘Uthman, and I did not hear any
one of them recite 'Bismillaahi Ar-Rahmaani ArRaheem (in the name of Allah the Most Merciful the
Ever Merciful).' A narration of Muslim reads: "I prayed
behind the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, Abu Bakr, ‘Umar and ‘Uthman, and they
used to start the prayer with {[All] praise is [due] to
Allah, the Lord of the worlds.} [Surat-ul-Faatihah: 1],
without mentioning 'Bismillaahi Ar-Rahmaani ArRaheem', neither in the beginning nor at the end”.

-ريض اهلل عنهما-  وأبا بكر وعمر-اهلل عليه وسلم
َ ُ َْ َْ
.»"حون الصالة بـ"احلمد هلل رب العاملني
 اكنوا يستف ِت:
ْ َّ َ
ُ
 فلم، « صليت مع أيب بكر وعمر وعثمان:ويف رواية

.»"أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُ ْ « َصلَّي:وملسلم
صىل اهلل عليه- ت خلف انليب
َ ُ َْ َْ
حون
 وأيب بكر وعمر وعثمان فاكنوا يستف ِت-وسلم
َ ُ ْ
 ال يَذك ُرون "بسم اهلل،"بـ"احلمد هلل رب العاملني
.»الرمحن الرحيم" يف أول قراءة وال يف آخرها

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,  مع طول- أنه:-رىض اهلل عنه- ،يذكر أنس بن مالك
mentioned that in spite of his long companionship with
صىل اهلل عليه- صحبته للنيب
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  ومالزمته هل-وسلم
ً
him, and staying with him and his Rightly-Guided  لم يسمع أحدا منهم يقرأ (بسم- وخللفائه الراشدين
Successors, he never heard any of them recite
 وال، ال يف أول القراءة،اهلل الرمحن الرحيم) يف الصالة
'Bismillaahi Ar-Rahmaani Ar-Raheem' (In the name of
Allah, the Most Merciful, the Ever Merciful) in prayer,  وإنما يفتتحون الصالة بـ"احلمد هلل رب،يف آخرها
neither at the start, nor at the end. Rather, they used to  وقد اختلف العلماء يف حكم قراءة،"العاملني
start the prayer with {[All] praise is [due] to Allah, the
Lord of the worlds.} [Surat-ul-Faatihah: 1] The scholars  والصحيح من أقوال،البسملة واجلهر بها ىلع أقوال
held different opinions on the ruling of reciting the العلماء أن املصيل يقرأ البسملة رسا قبل قراءة
Basmalah out loud, and the sound opinion is that the
 سواء اكنت الصالة،الفاحتة يف لك ركعة من صالته
praying person recites the Basmalah secretly before
.رسية أم جهرية
reciting Surat-ul-Faatihah in every Rak‘ah (unit of
prayer) of the prayer, whether it is a prayer with silent
recitation or one that is recited out loud.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
. الرواية اثلانية رواها مسلم. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

َْ َْ ُ َ
حون  :يبتدئون.
• يستف ِت
َْ ُُ َ
َْ ُُ َ
• ال يذكرون بسم اهلل  :ال يذكرونها جهرا.

• وال يف آخرها  :آخر القراءة وهذا من باب املبالغة؛ فإنه ال يتوهم أحد أن البسملة تكون يف آخر القراءة حىت ينىف ذلك ،إال أن يراد بآخر
القراءة السورة الِت بعد الفاحتة  ،أو يريد أول ركعة وآخر ركعة يف الصالة.

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

تيسري العالم للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،الغمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -
طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل  .1426اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم –عبد العزيز بن باز-اعتناء سعيد
بن يلع بن وهف القحطاين –الرياض –الطبعة األوىل  .1435-اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري -طبعة دار الفكر -دمشق -األوىل
 .1381خالصة الالكم –فيصل املبارك احلريميل -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م .صحيح ابلخاري -أبو 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.

الرقم املوحد)3327( :

460

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I prayed behind the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, the
funeral prayer of a woman who died in her
postpartum period, and he was standing by
the middle of her body.

َ َّ ْ
صليت وراء انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
ْ َ
َ َ
امرأة ماتت يف ن ِفا ِسها فقام يف َوس ِطها

 .746احلديث:

**

746. Hadith:

َ َّ
ْ
َ
صليْت Samurah ibn Jundub, may Allah be pleased with him,
عن َس ُم َرة بْ ِن ُجن ُد ٍب -ريض اهلل عنه -قال« :
reported: "I prayed behind the Prophet, may Allah's
وراء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع امرأة ماتت يف
peace and blessings be upon him, the funeral prayer of
َ
ْ
اس َها فقام يف َوس ِط َها».
a woman who died in her postpartum period, and he
نِف ِ
was standing by the middle of her body".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

الصالة ىلع امليت حق واجب للك من يموت من Offering prayer over the deceased is a right that is due
َ
for every Muslim who dies; male or female, young or
املسلمني :ذك ٍر أو أنىث ،صغري أو كبري ،فيخرب سمرة old. Samurah ibn Jundub says that he prayed behind
بن جندب -ريض اهلل عنه -أنه صىل وراء انليب -صىل the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, the funeral prayer of a woman who had died in her
اهلل عليه وسلم -حينما صىل ىلع امرأة ماتت يف
postpartum period, and he, may Allah's peace and
نفاسها ،فقام -صىل اهلل عليه وسلم -بمحاذاة وسطهاblessings be upon him, stood in line with the middle of .
her body while leading the prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ
اتلخريجَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
اس َها  :أي :ماتت يف مدته أو بسببه ،وانلِّفاس دم طبييع خيرج بسبب الوالدة.
• يف نِف ِ
• فقام  :أي :حني الصالة عليها.
• َو ْس ِط َها  :أي :عند منتصف جسمها.

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

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.
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:
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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)5209( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I poured water for the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, to make
Ghusl.

 غسال-صىل اهلل عليه وسلم- صببت للنِب
**

747. Hadith:

: احلديث.747

ُ ْ « َصبَب: قالت-ريض اهلل عنها- عن ميمونة
- ت للنيب
ََْ
ُ
 فأف َرغ بيمينه ىلع يساره، غ ْسال-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ
َ
َ
 ثم قال ِبيَ ِده األرض، ثم غسل ف ْر َجه،فغ َسل ُهما
َ
ُّ
َ ْ َ
َ َف َم َس
 ثم ت َمض َمض، ثم غسلها،حها بالرتاب
َ َ
َْ
َ َ َْْ
َ َ
 ثم،رأسه
ِ  وأفاض ىلع، ثم غسل وجهه،واستنشق
ْ َُْ
ْ َ ُ
َّ َ َ
َ ََ
.»ِت بمن ِديل فلم ينفض بها
ِ  ثم أ، فغسل قدميه،تنَّح

Maymoonah, may Allah be pleased with her, reported:
''I poured water for the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, to make Ghusl. So he poured
water with his right hand on his left hand and washed
them. Then he washed his private parts then rubbed his
hand on the ground and cleaned it with dust then
washed it. Then he rinsed his mouth and nose. Then
he washed his face and poured water over his head.
He then moved aside and washed his feet. A towel was
brought for him, but he did not dry himself with it''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Maymoonah, may Allah be pleased with her, reports
that she prepared water for the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, to perform Ghusl
(ritual bath) from Janaabah (ritual impurity after sexual
intercourse). He held the water container with his right
hand and poured water on his left hand then washed
both hands together. Because the hands are used to
transfer the water, he washed them first to make sure
that they are clean and free of impurity. Another
narration of Maymoonah's report by Al-Bukhari reads:
"... he washed his hands two or three times." Following
that, he washed his private parts with his left hand to
remove traces of semen and any other impurity. The
expression 'private parts' here refers to the frontal parts
(the anus is excluded), as indicated in the narration of
Al-Bukhari: "then he poured water on his left hand and
washed his penis and testicles." "Then he struck his
hand on the ground": this was his left hand, as the
narration of Al-Bukhari reads: "then he struck the
ground with his left hand and rubbed it vigorously" to
eliminate any filth or foul smell. Then he washed his left
hand with water to remove dust and any other filth.
Then he rinsed his mouth and nose then washed his
face. This Hadith does not state that he performed
Wudoo (ablution). However, we know from
Maymoonah's report narrated by Al-Bukhari and
Muslim that "he then performed the ablution that he
performs for prayer." There is a also a report by
`A'ishah to this effect. He then poured water on his
head. Maymoonah's other narration says that he
poured three handfuls of water on his head and then
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َّ  خترب ميمونة أنها:معىن احلديث
هيأت هل املاء ألجل
 من-صىل اهلل عليه وسلم- أن يَغتسل به رسول اهلل
َّ
 ثم،فصبه ىلع يساره
، فتناول اإلناء بيمينه،اجلَنَابة
ً
،غسل لكتا يديه معا؛ ألن ايلدين آلة نلقل املاء

. وتنظيفا هلما،فاستحب غسلهما حتقيقا لطهارتهما
ُ َف َغ َس
ريض اهلل-  ويف رواية أخرى عن ميمونة،لهما

." "فغسل يديه مرتني أو ثالثا: عند ابلخاري-عنها
َ
َ
َ
وبعد أن غسل يديه غسل ف ْر َجه بشماهل إلزالة ما
َ
ُ
َ لوثه من آثار
، القبل: واملراد بالف ْر ِج ُهنا،المين وغريه
 فغسل، " ثم أفرغ ىلع ِشماهل:يوضحه رواية ابلخاري
َ َم َذا ِك
 ثم قال ِبيَ ِده األرض واملراد َضب بها." ريه
 يوضحه رواية، " ايلَد اليَُسى:األرض وايلد هنا
ََْ َ ََ
فدلكها دلاك
، " ثم ََضب ب ِ ِش َماهل األرض:ابلخاري
ُّ
َ بالرتاب ل ُزييل ما قد
َ  َف َم َس." شديدا
يعلق بها من
حها
ِ ِ
َ
َ
َ ْ
 ثم غسل يَده اليَُسى،آثار ُم ْستَقذرة أو روائح ك ِريهة
َ
َ ْ
ُ
،باملاء إلزالة ما َعلق بها من تراب وغريه مما ي ُ ْستَقذر
َ
َ ون َّظ َفها مما قد
يعلق بها تمضمض
وبعد أن غسل يديه
َ
ْ
َ
عليه-  وليس فيه أنه توضأ. ثم غ َسل وجهه،وستنشق
 لكن يف حديثها اآلخر عند، -الصالة والسالم

" ثم توضأ وضوءه للصالة "وهكذا: ابلخاري ومسلم
َّ  ثم َص.-ريض اهلل عنها- جاء عن اعئشة
ب املاء ىلع
َْ
 " ثم أف َرغ ىلع رأسه ثالث: ويف روايتها األخرى،رأسه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
لء َك ِّفه ،ثم َغ َسل َسائر َج َسده "ُ .
َح َفنَات ِم َ
ويكتىف
باملرة الواحدة ،إذا َع َّمت مجيع َ
ابلدن .ثم حتول إىل
ََ
جهة أخرى بعيدا عن موضع االغتسال فغسل قد َميه
َ
ََ
بعد أن ف َرغ من وضوءه واغتساهل ،غسل قدميه مرة
َ
َُْ ْ
ُ َ ْ
ِت بمن ِديل فلم ينفض بها ولم يتَ َم َّسح
ثانية .ثم أ ِ
ََ
ْ
بال ِمن ِديل من بل ِل املاء ،ويف رواية أخرى عنها -ريض
ََْ
َ َّ
اهلل عنها " :-ثم أتيتُه بال ِمن ِديل ف َرده " ويف رواية أخرى
َ
ُ َ ْ
يل فلم ي َم َّسه وجعل يقول :باملاء هكذا "
د
ِ
 " :أ ِِت بِ ِمن ٍ
َُْ
يعين ينف ُضه.

washed the rest of his body. Pouring water on the head
once is sufficient if the water reaches the whole body.
Then the Prophet moved away from the bathing place
and washed his feet, meaning that after he had
completed his ablution and bathing, he washed his feet
again. Finally, a towel was brought to him but he did
not dry himself with it. The other narration says that
Maymoonah gave him a towel but he declined it. A third
narration says that he was brought a towel but he did
not touch it, and, instead, he shook the water off his
body.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• أَفْ َرغ َ :ص َّ
ب.
َّ َّ
َ
َ
ُ
ُ
لك واحد منهما منفر ٌج ،وكرث استعماهل يف ُ
القبُل ُّ
العرف يف القبُل.
وادلبر؛ ألن
• ف ْر َجه  :الف ْرج :من اإلنسان :يُطلق ىلع
ٍ
ِ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ
• ت َمض َمض  :املض َم َضة :أن جيعل املاء يف ف ِمه وخيرجه ،وكماهلا إدارة املاء يف ف ِمه.
َّ َ
ْ
ْ ْ َ
ْ ْ َ
بانلفس ألقىص األنف.
االس ِتنشاق :إدخال املاء إىل داخل األنف ،وكماهل أن جيذب املاء
استَنش َق :
•
َ
• أفاض  :أسال املاء ىلع بقية جسده وأجراه عليه.
َ
• تنَ ََّّح  :أي :حتول إىل ناحية.
َ
ُ
ْ
ٌ
نسيج من قطن أو َحرير أو حنوهما ،يُمسح به َرذاذ املاء وحنوه.
• ِمن ِديل :
َ
َُْ ْ
• لم ينفض  :لم يتَ َم َّسح.

فوائد احلديث:

َُ ُ
لصفة غ ْسل انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلَنابة.
 .1يف هذا احلديث بيان ِ
َ
ُ
َ
ْ
 .2فيه جواز ترصيح املرأة بما قد يستحيا منه بليان احلق.
ِّ
ُ
ُ َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
استحباب ابلداءة بغ ْس ِل يديه؛ ألن ايلَدين هما أداة غ ْر ِف املاء ،وأداة دلك اجلسد ،فينبيغ طهارتهما قبل لك يشءٍ ،واملراد بايلدين عند اإلطالق
.3
َ َّ
هما الكفان.
ُ
َ
 .4فيه استعمال ايلد اليَسى إلزالة األذى.
َ
 .5فيه ديلل ىلع بَ َداءة اجلُنب بغسل فَ ْر َ
جه ويزيل ما عليه من أثر اخلارج.

َ
 .6استحباب ََضب ايلَّد ىلع األرض أو اجلدار إذا اكن من ِّ
ِّ
املتلوث بانلجاسة أو املين ،فإن
الطني إلزالة اللزوجة العالقة بها ،من غسل الف ْرج
َّ
َ
الرتاب -وهو كذلك يف زماننا -فإن ُ
الم َط ِهرات املعروفة تقوم مقامه.
ت َعذر
َ
 .7استحباب الوضوء قبل االغتسال من اجلَنابة ،وهذا ىلع رواية ميمونة األخرى.
َ
َ
َ َ
 .8مرشوعية غ ْسل القد َمني بعد االنتهاء من االغتسال ،إذا د َعت احلاجة إىل ذلك.
ْ
َْ
َ
َ
َ
 .9ال يشرتط دلك ابلَدن يف الغسل من اجلَنابة؛ لعدم ِذكره يف احلديث ،لكن إذا خيش اإلنسان عدم وصول املاء إىل مجيع بَدنِه فينبيغ أن ي ُم َّر
َ ِّ
بيده إىل تلك املواضع ،حىت يَغلب ىلع ظنه وصول املاء إيلها.
َْ
ُْ
 .10فيه ِحرص أمهات املؤمنني ىلع نرش ُسنته -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .11فيه جواز نظر املرأة إىل َعورة زوجها؛ ألن ميمونة -ريض اهلل عنها -وصفت كيفية اغتساهل -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلَنابة من أوهل إىل
َ
َ
آخره بما يف ذلك ت ْط ِهري الف ْرج.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر،
تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد
الطنايح .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة:
السابعة1323 ،ه .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :حممود بن أمحد بن موىس ،بدر ادلين العيين ،حتقيق :خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد –
الرياض ،الطبعة :األوىل  1420 ،ـه1999-م .سبل السالم ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م .حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ،تأيلف :عبد
الرمحن بن حممد بن قاسم انلجدي ،انلارش( :بدون نارش)  ،الطبعة :األوىل  1397 -ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف:
بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .رشح سنن أيب داود ،تأيلف:
عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10031( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I accompanied the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, on
his journeys, and he would not perform
more than two Rak‘ahs (units of prayer) (in
four-Rak‘ah prayers). Abu Bakr, ‘Umar,
and ‘Uthmaan used to do the same (when
travelling).

-صىل اهلل عليه وسلم- صحبت رسول اهلل
َ َّ
 وأبا بكر،فاكن ال يزيد يف السفر ىلع ركعتني
ُْ
ُ
وعمر وعثمان كذلك
**

748. Hadith:

: احلديث.748

ُ عن عبد اهلل بن
‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, : قال-ريض اهلل عنهما- عمر
reported: "I accompanied the Messenger of Allah, may
 فاكن ال-صىل اهلل عليه وسلم- «صحبت رسول اهلل
Allah's peace and blessings be upon him, on his
ُْ
َ َّ
ُ
journeys, and he would not perform more than two  وأبا بكر وعمر وعثمان،يزيد يف السفر ىلع ركعتني
Rak‘ahs (units of prayer) (in four-Rak‘ah prayers). Abu
.»كذلك
Bakr, ‘Umar, and ‘Uthmaan used to do the same (when
travelling)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,  أنه صحب-ريض اهلل عنهما- يذكر عبد اهلل بن عمر
mentioned that he accompanied the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, on his  وكذلك، يف أسفاره-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
journeys and that he accompanied Abu Bakr, ‘Umar  يف-ريض اهلل عنهم- صحب أبا بكر وعمر وعثمان
and ‘Uthmaan, may Allah be pleased with them, in their
 فاكن لك منهم يقرص الصالة الرباعية إىل،أسفارهم
travels as well, and all of them used to shorten the fourRak‘ah prayers into two and never exceeded this  أي ال يتم أحد منهم، وال يزيد عليهما،ركعتني
number of Rak‘ahs. In other words, they never offered  وذكره أليب، وال يصيل الرواتب يف السفر،الفرائض
four Rak‘ahs in the obligatory prayers and never
performed the supererogatory prayers while on a بكر وعمر وعثمان لدلاللة ىلع أن احلكم غري
journey. He mentioned Abu Bakr, ‘Umar and ‘Uthmaan صىل اهلل عليه- منسوخ بل ثابت بعد وفاة انليب
to prove that this ruling was not abrogated – rather, it
 وجيوز اإلتمام يف. وال هل معارض راجح-وسلم
was applied after the death of the Prophet, may Allah's
َ َْ
peace and blessings be upon him – and that there is no  {ليس: ولكن القرص أفضل؛ لقوهل تعاىل،السفر
َ َّ َ
ٌ َليك ْم ُجن
ُ َع
ُ ُ َاح أن ت
preponderant objection to that ruling. It is permissible to يف اجلناح
ُ ْ َال ِة} َفن
قرصوا ِمن الص
not shorten the prayer on a journey; however,
shortening is preferable, for Allah, the Almighty, says: ، وليس عزيمة؛ وألن األصل اإلتمام،يفيد أنه رخصة
{When you are on a journey, it is no sin to shorten your  واألوىل.والقرص إنما يكون من يشء أطول منه
ً
prayers...} [Surat-un-Nisaa: 101] The negation of sin
here implies that this is a concession and not the صىل اهلل- للمسافر أن اليدع القرص؛ اتبااع للنيب
ُ
original ruling, which is praying the four Rak‘ahs. It is ، حيب أن تؤىت رخصه-تعاىل-  وألن اهلل،-عليه وسلم
ً
preferable for the traveler to act upon that concession
وخروجا من خالف من أوجبه؛ وألنه األفضل عند
and shorten the prayer in order to comply with the
.اعمة العلماء
Sunnah of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and avoid the relevant
difference in opinion among the scholars, as some of
them considered it obligatory, and because it is the
opinion preferred by the majority of the scholars.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار:اتلصنيف
**
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راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

صحبت رسول اهلل ُ :
ُ
كنت معه يف سفر.
•

• اكن ال يزيد  :أي :يف الصالة الرباعية ،واكن تفيد االستمرار ً
اغبلا.
ُْ
• وأبا بكر ُ
وعمر وعثمان كذلك  :أي :وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان ،وهم من اخللفاء الراشدين.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية قرص الصالة الرباعية يف السفر إىل ركعتني ،وهو أمر جممع عليه.
 .2أن القرص اعم يف سفر احلج واجلهاد ،ولك سفر طاعة ،ولك سفر مباح.
 .3أن القرص هو سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وسنة خلفائه الراشدين يف أسفارهم.
 .4ال قرص يف صالة الفجر وال يف صالة املغرب ،وهذا باإلمجاع.
ُ َّ
السنة للمسافر ترك اتلنفل بنوافل الفرائض إال راتبة الفجر والوتر؛ لورود ختصيصهما بذلك.
.5
 .6لطف املوىل خبلقه ،وسماحة هذه الرشيعة املحمدية وسهوتلها.
 .7من يريد السفر هل أن يقرص إذا خرج من بيوت القرية.
 .8إذا اقتدى املسافر بمقيم صىل صالة مقيم.
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.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه .اإلملام برشح
عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .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.

الرقم املوحد)5207( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I accompanied an old man from the Ansaar
who mentioned that he was a Companion of
the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him. He was called Ka`‘b
ibn Zayd or Zayd ibn Ka‘b.

ً
صحبت شيخا من األنصار ،ذكر أنه اكنت هل

صحبة يقال هل :كعب بن زيد أو زيد بن كعب

 .749احلديث:

**

749. Hadith:

ً
شيخا من األنصارJameel ibn Zayd, may Allah be pleased with him, ،
عن مجيل بن زيد ،قال :صحبت
reported: "I accompanied an old man from the Ansaar
who mentioned that he was a companion of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
He was called Ka‘b ibn Zayd or Zayd ibn Ka‘b. He told
me that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, married a woman from Banu
Ghifaar. When he entered upon her, put down his
clothes, and sat on the bed, he saw whiteness on her
waist. Therefore, he stepped away from the bed. Then
he said, 'Put your clothes on.' And he did not take back
anything that he had given to her".

ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل :كعب بن زيد أو زيد

بن كعب ،فحدثين أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
ار ،فلما دخل عليها فوضع
تزوج امرأة من بَ ِين ِغف
ٍ
َ
ك ْشح َها َب َي ً
َْ َ َ
اضا،
ِ
ثوبه ،وقعد ىلع الفراش ،أبرص بِ
َ ْ
احنَ َ
از عن الفراش ،ثم قال" :خذي عليك ثيابك"،
ف
ولم يأخذ مما أتاها شيئاً.
ً
درجة احلديث :ضعيف جدا.

**

Hadith Grade: Da‘eef Jiddan/Very weak.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
تزوج امرأة من قبيلة غفار ،فلما دخل بها رأى ً
بياضا

بني خارصتها وضلوعها وهو املرض اذلي يسىم
الربص ،فلما رأى ذلك منها أعرض عنها وفارقها

بقوهل احليق بأهلك -وهو كناية عن الطالق -ولم
ً
يأخذ من مهرها شيئا ،ولكن احلديث ضعيف وإنما
رشح يلعلم.

Brief Explanation:
**

This Hadith says that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, married a woman from the
tribe of Ghifaar. When he entered upon her, he saw
whiteness between her hip and ribs—a skin disease
known as vitiligo. When he saw that, he turned away
from her and implicitly divorced her by saying: "Join
your family!" This statement carries an indirect
indication of divorce. He did not take back anything of
her dowry. However, this Hadith is weak. It is explained
only so that it be known.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العيوب يف انلاكح
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :كعب بن زيد أو زيد بن كعب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ِغفار  :قبيلة من قبائل عدنان ،هم بنو غفار بن مليل بن صخرة بن مدركة بن إيلاس بن مرض ،ومنازهلم قرب مكة.
َ ْ
• بكش ِح َها  :هو املاكن اذلي بني اخلارصة والضلوع.
ً
ً
ً
• بياضا  :املراد به الربص ،وهو مرض حيدث يف اجلسد بياضا خمالفا للون جدل اجلسد.
• احل َ ِيق بِأه ِلك  :هذه الصيغة من كنايات الطالق الظاهرة ،يقع بها الطالق مع نيته ،أو قرينة تدل ىلع إرادة الطالق.
• ولم يأخذ مما أتاها شيئا  :أي لم يأخذ شيئًا من الصداق اذلي أعطاه إياها.

فوائد احلديث:
 .1أن الربص منفر من العرشة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ٌ ُْ ُ
 .2أَ َّن ال ْ َ َ
عيب يف َسخ بِه انلاكح.
رب َص
َّ
َّ
 .3أن إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إال بعد العقد ،ولم يرض به ،فيثبت هل حق فسخ انلاكح.
َّ
َّ
َّ
 .4أن العيب إذا لم يُعلم به إال بعد ادلخول أو اخللوة ،فإن هلا الصداق.

 .5أن لك عيب ينفر أحد الزوجني من اآلخر فإنه يفسخ به انلاكح؛ ألنه ال حيقق مقاصده ،اجلنون واجلذام والربص والعنة يف الزوج وهو عدم
قدرته ىلع وطء الزوجة وكذا العقم.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،َّ
َ
لوغ َ
للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
ُ
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -نيل األوطار ،للشواكين .انلارش :دار احلديث ،مرص .الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -ابلدر اتلمام رشح
بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل - .الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،للسااعِت .انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب .الطبعة :اثلانية - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428

الرقم املوحد)58087( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Allah has said the truth, and your brother's
abdomen has lied. Let him drink honey.

 اسقه عسال، وكذب بطن أخيك،صدق اهلل
**

750. Hadith:

: احلديث.750

ً
َّ
 أن رجال أَت-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
ْ
َ
َّ
، أيخ يَشتِك بطنه:انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال
ً
َ
ْ
ْ
 «اس ِقه: فقال، «اس ِقه َع َسال» ثم أَت اثلانية:فقال
ً
ً
َ
ْ
 «اس ِقه َع َسال» ثم أتاه:َع َسال» ثم أتاه اثلاثلة فقال
ُ
ُ  «صدق:فعلت؟ فقال
ُ
بطن
 وكذب،اهلل
 قد:فقال
ً َ َ
ْ
. اس ِقه عسال» فسقاه فربأ،أخيك

Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "A man came to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and said: 'My brother
has some abdominal trouble.' The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said to him: 'Let him
drink honey.' The man came for the second time and
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said to him: 'Let him drink honey.' He came for the
third time and the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'Let him drink honey.'
When he came for the fourth time, he said: 'I have done
that', and the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'Allah has said the truth, and your
brother's abdomen has lied. Let him drink honey.' So
he made him drink honey and he was cured”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A man came to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and told him that his brother
was suffering from an abdominal disorder. Other
narrations of this Hadith mention that this disorder was
diarrhea. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered him to give his brother
honey to drink, so he gave him some but he did not
recover. He went to the Prophet again, and the Prophet
ordered him to make him drink honey again, and he did,
but his brother did not recover. Then he went to the
Prophet for the third time and the same thing happened.
On the fourth time, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ''Allah has told the truth
and your brother's abdomen has lied. Let him drink
honey." The Prophet's statement has two possible
interpretations: 1. He was informed about a matter of
the unseen through revelation, that the cure for the
man's disorder is to drink honey, so he repeatedly
ordered him to drink honey so that what he was
promised through revelation would come true. 2. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
was referring to the Qur'anic verse about honey: {in it is
a cure for mankind} [Surat-un-Nahl: 69], and he knew
that this type of sickness can be cured by drinking
honey. Hence, when he ordered him for the fourth time
to make his brother drink honey, the man did so and his
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جاء رجل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخربه بأن

 وهذا املرض هو،أخاه يتألم من مرض يف بطنه
، كما اتضح من روايات أخرى للحديث،اإلسهال

فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يسيق أخاه
 ثم أَت انليب صىل اهلل عليه، فسقاه فلم يُشف،عسال

، فأمره أن يسقيه عسال مرة أخرى،وسلم فأخربه
 ثم أَت انليب صىل اهلل عليه وسلم،فسقاه فلم يُشف
 فسقاه فلم، فأمره أن يسقيه عسال مرة ثاثلة،فأخربه
 فقال، فأَت انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخربه،يُشف
 «صدق اهلل وكذب بطن أخيك:صىل اهلل عليه وسلم
 أن: أحدهما:اسقه عسال» وهذا فيه احتماالن
يكون انليب صىل اهلل عليه وسلم أخرب عن غيب
 وأعلمه بالويح أن شفاء ذلك من،أطلعه اهلل عليه

 فكرر عليه األمر بسيق العسل يلظهر ما،العسل
: أن تكون اإلشارة إىل قوهل تعاىل: واثلاين.وعد به

{فيه شفاء للناس} ويكون قد علم أن ذلك انلوع

 فلما أمره يف املرة الرابعة أن.من املرض يشفيه العسل
ُ
 ذهب الرجل فسىق أخاه عسال فشيف،يسقيه عسال
 وال يلزم حصول الشفاء به للك مرض.بإذن اهلل تعاىل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يف لك زمن وبأي نوع من أنواع العسل ،لكن (للك brother was cured with the permission of Allah the
Almighty.

داء دواء إذا أصيب دواء ادلاء برئ بإذن اهلل) كما

قال -صىل اهلل عليه وسلم ،-رواه مسلم (،1729 /4

ح.)2204

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الطب انلبوي
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• يشتِك بطنه  :تألَّم َّ
مما به من مرض.
ُ
• برأ  :ش ِيف.

فوائد احلديث:
 .1فيه أن ما جعل اهلل فيه شفاء من األدوية قد يتأخر تأثريه حىت يتم أمره وتنقىض مدته املكتوبة ىف اللوح املحفوظ.
ٌ
ٌ
ٌ
َ َّ َ َّ
وجل بالكتاب والسنة ،قال تعاىل( :ومن أصدق من اهلل حديثا).
 .2الصدق صفة ذاتية ثابتة هلل عز
 .3العسل فيه شفاء للناس ،وال يلزم حصول الشفاء به للك مرض يف لك زمن وبأي نوع من أنواع العسل ،لكن (للك داء دواء إذا أصيب دواء
ادلاء برئ بإذن اهلل)كما قال -صىل اهلل عليه وسلم ،-رواه مسلم ( ،1729 /4ح.)2204

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن
حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش:
مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق
َّ َّ
السقاف دار
عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م - .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.

الرقم املوحد)8300( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The prayer of fear in the expedition of
Dhat-ur-Riqaa`

صفة صالة اْلوف يف غزوة ذات الرقاع
**

751. Hadith:

: احلديث.751

َّ -ريض اهلل عنه- عن صالح بن َخ َّوات بْن ُجبَ ْري
عمن
ٍ
ِ ِ
َّ
 صالة-صىل اهلل عليه وسلم- صىل مع رسول اهلل
َ
َ ِّ
َّ
َ
ِ الرق
، أن طائفة صفت معه:اع صالة اخلوف
ات
ِ ذ
ْ
َّ
 ثم ثبت، فصىل باذلين معه ركعة،وطائفة ِو َج َاه ال َع ُد ِّو
ُّ
 فصفوا ِو َج َاه، ثم انرصفوا، وأتموا ألنفسهم،قائما
ْ
َّ
 فصىل بهم الركعة، وجاءت الطائفة األخرى،ال َع ُد ِّو
َّ
 ثم سلم، وأتموا ألنفسهم، ثم ثبت جالسا،الِت بقيت

Saalih ibn Khawwaat ibn Jubayr, may Allah be pleased
with him, reported from those who performed the prayer
of fear with the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, in the expedition of Dhatur-Riqaa`: "A group stood in rows to pray behind the
Prophet while the other group stood in the enemy's
direction. He prayed one Rak`ah with the group that
was with him then remained standing until they finished
their prayer. Then they left and stood in rows in the
enemy's direction while the second group came and the
Prophet led them in the remaining Rak`ah and
remained sitting until they completed their prayer and
then he performed Tasleem (ended the prayer) with
them".

.بهم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  غزوة مع أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- غزا انليب
him, led his companions in a military expedition. Most
of them were walking barefoot, and when their feet وأكرثهم مشاة ىلع أقدامهم فتعبت من احلفاء فلفوا
became sore from walking, they wrapped rags around  وليق عدوه ولم يكن قتال لكن،عليها اخلرق
them. No fighting took place but the Muslims scared
 ويف هذا احلديث اكن،أخاف املسلمون أعداءهم
away their enemies. As this Hadith indicates, the
enemies were not in the direction of the prayer as they  ألن منازهلم يف رشق،العدو يف غري جهة القبلة
came from the east of Madinah. Therefore, the Prophet  ووقفت، فقسمهم طائفتني وذلا صفت طائفة،املدينة
divided Muslims into two groups: one group stood to
pray with him while the other group stood facing the .األخرى يف وجه العدو اذلي جعله املصلون خلفهم
direction of the enemies at the back of the praying ، ركعة باذلين معه-صىل اهلل عليه وسلم- فصىل انليب
ً
group. The Prophet, may Allah's peace and blessings
 وأتموا،ثم قام بهم إىل اثلانية فثبت فيهما قائما
be upon him, prayed one Rak`ah with the group that
َ َ
was with him then rose for the second Rak`ah but . وانرصفوا ِوجاه العدو، ثم سلموا،ألنفسهم ركعة
remained standing while they completed the second  ثم،وجاءت الطائفة األخرى فصىل بهم الركعة ابلاقية
Rak`ah and made Tasleem. They then left to stand
ً
facing the direction of the enemies while the other  ثم سلم بهم،ثبت جالسا وقاموا فأتموا ألنفسهم ركعة
group came and prayed with the Prophet the second فاختصت األوىل بتحريم الصالة وهو تكبرية
Rak`ah. He remained sitting in the second Rak`ah while
they rose to perform one more Rak`ah thus completing  واختصت اثلانية بتحليل الصالة،االحرام مع اإلمام
their prayer, then he made Tasleem with them. Thus, ، وفوت الفرصة ىلع األعداء،وهو السالم مع اإلمام
the first group said the opening Takbeer with the
.فحصل اتلعادل باحلصول ىلع الفضل مع اإلمام
Prophet while the second group said the Tasleem with
him. So both groups were even, as each had the merit
of praying in congregation with the Imam. At the same
time, they did not give the enemy a chance to attack
them while they were engaged in prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اخلوف
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ
ُ
اتلخريج :صالح بن َخ َّو ْ
َ
ري -ريض اهلل عنه-
ِ
ات ب ِن جب ٍ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ
ِّ َ
َ
َْ
َ
الرقاع  :يه غزوة غزا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيها قبيلة غ َطفان ومنازهلم بعايلة جند بني املدينة والق ِصيم ،وتواقفوا ولم حيصل
ات
•ذ ِ
قتال .قيل :سميت بذلك ،النتقاب أرجلهم من السري بال نعل ،فلفوها باخلرق.
• ِو َجاه العدو  :بكَس الواو :قبل وجهه.
• ثبت قائما  :بيق مستمرا يف القيام.
• أتموا ألنفسهم  :أتم لك واحد الركعة ابلاقية وحده.
َّ
• صفوا ِو َجاه العدو  :قاموا صفا قبل وجهه.
• الطائفة األخرى  :أي الِت اكنت وجاه العدو.
َّ
• سلم بهم  :بالطائفة األخرى.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صالة اخلوف.
 .2اإلتيان بالصالة ىلع هذه الكيفية وىه مناسبة ،حيث العدو يف غري جهة القبلة.
 .3خمالفة صالة اخلوف لصالة األمن ،ويه تطويل الركعة األخرية ىلع األوىل ،وأن املأمومني اذلي فاتهم يشء من الصالة أتموه قبل سالم اإلمام.
 .4جواز مفارقة املأموم إلمامه ملثل هذا العذر.
 .5وجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع الرجال حرضا وسفرا يف حال األمن واخلوف.
 .6أن صالة اجلماعة تدرك بركعة.
 .7من صفات الرشيعة اإلسالمية العدالة.
ًّ
 .8من حسن تنظيم اجليش أن يقفوا أمام العدو صفا؛ ألنه أحب إىل اهلل ،وأثبت لقلوبهم ،وأرهب لقلوب عدوهم.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل 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 .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم،
لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة
قرطبة 1408 ،ه.

الرقم املوحد)5206( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

صفة صالة اْلوف كما رواها جابر

The prayer of fear in Jaabir's report
**

752. Hadith:

: احلديث.752

-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
ُ ْ َ
-صىل اهلل عليه وسلم-  «ش ِهدت مع رسول اهلل:قال
ْ َّ َ َ ْ َ َ َ
صىل- ني خلف رسول اهلل
ِ صالة اخلوف فصففنا صف
َ
َ َّ وك
رب انليب
، والعدو بيننا وبني القبلة-اهلل عليه وسلم
َْ َ
َ
 ثم ركع وركعنا، وك َّربنا مجيعا-صىل اهلل عليه وسلم-

Jaabir ibn `Abdullah al-Ansaari, may Allah be pleased
with both of them, reported: ''I witnessed the prayer of
fear with the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him. We stood in two rows
behind the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and the enemy was between us
and the Qiblah. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said Takbeer and we all did. He
then bowed and we all bowed. He then raised his head
from bowing, and we all did. He then prostrated with the
row behind him, while the back row stood in the face of
the enemy. When the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, completed the prostration and
the row behind him stood, the back row prostrated and
then stood up. Then the back row moved to the front
and the front row moved to the back. Then the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, bowed
and we all bowed. He then raised his head from bowing
and we also raised ours. Then he and the row behind
him, which was back in the first Rak`ah, prostrated,
whereas the back row stood in the face of the enemy.
When the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, and the row behind him finished the
prostration, the back row prostrated. Then the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, ended
the prayer with Tasleem (salutation of peace that ends
the prayer) and we all did." Jaabir said: ''As those
guards of yours do with their chiefs.'' Al-Bukhari
mentioned part of it: ''That he performed the prayer of
fear with the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, in the seventh battle, i.e. the battle of
Dhaat ar-Riqaa`."

 ثم، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا،مجيعا
ُّ َّ
الصف
 وقام،احندر بالسجود والصف اذلي يليه
ْ َْ
َّ ْ
صىل اهلل-  فلما قىض انليب،ال ُم َؤخ ُر يف حن ِر ال َع ُد ِّو
ْ
َّ
 وقام الصف اذلي يليه احنَ َد َر، السجود-عليه وسلم
ُّ َّ َ َّ َ َ
ُّ َّ
َّ ْ
الصف
 تقدم، وقاموا،الصف ال ُم َؤخ ُر بالسجود
َّ َ ْ ُّ َّ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ
صىل-  ثم ركع انليب،الصف ال ُمقد ُم
 وتأخر,المؤخر

 ثم رفع رأسه من، وركعنا مجيعا-اهلل عليه وسلم
َّ
 والصف، ثم احندر بالسجود،الركوع ورفعنا مجيعا
َّ
 فقام-اذلي اكن ُم َؤخرا يف الركعة األوىل- اذلي يليه
ْ َْ
َّ ْ ُّ َّ
صىل-  فلما قىض انليب،الصف ال ُم َؤخ ُر ِيف حن ِر ال َع ُد ِّو
ْ
 احنَ َد َر: السجود والصف اذلي يليه-اهلل عليه وسلم
َّ
َّ ْ ُّ َّ
صىل اهلل-  فسجدوا ثم سلم،الصف ال ُم َؤخ ُر بالسجود
َّ َ
 كما يصنع: قال جابر،وسل ْمنا مجيعا
-عليه وسلم
ُ
ُ َح َر ُس
: وذكر ابلخاري طرفا منه.»ك ْم هؤالء بأمرائهم
صىل اهلل عليه- «وأنه صىل صالة اخلوف مع انليب
َ ِّ
ِ الرق
».اع
 غزوة ذات، يف الغزوة السابعة-وسلم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith describes a form of the prayer of fear, i.e.
when the enemy is in the direction of the qiblah. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
divided the army into two groups: one in the front row
and another in the back row. Then he lead them in the
prayer, starting with Takbeer, then all recited, bowed,
and rose from bowing. Then the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and the row behind
him, prostrated. Rising for the second Rak`ah, the back
row which was guarding them from the enemy,
prostrated. When they rose, the front row went back
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ٌ
يف هذا احلديث صفة من صفات صالة اخلوف وهذه

الصفة فيما إذا اكن العدو يف جهة القبلة حيث قسم

 فرقة، اجليش فرقتني-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ً
ً
ً
 ثم،تكون صفا مقدما وفرقة تكون صفا ثانيًا
ً
ً
مجيعا ويركعون
يصىل بهم فيكرب بهم مجيعا ويقرأون
ً
ً
مجيعا ثم يسجد ويسجد
مجيعا ويرفعون من الركوع
معه الصف اذلي يليه ثم إذا قام للركعة اثلانية سجد

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الصف املؤخر اذلي اكن حيرس العدو فإذا قاموا تقدم and the back row stepped forward, so that both rows
were even in what they had performed, and the first row
املؤخر وتأخر املقدم مرااعة للعدل حىت ال يكون did not stand in its place for the entire prayer. What was
الصف األول يف ماكنه يف لك الصالة ،وفعل يف الركعة done in the first Rak`ah was repeated in the second
Rak`ah. All made Tashahhud and ended the prayer
اثلانية كما فعل يف األوىل وتشهد بهم ً
مجيعا وسلم بهم
following the Prophet, may Allah's peace and blessings
ً
مجيعا .وهذه الكيفية املفصلة يف هذا احلديث عن be upon him. This way of performing the prayer of fear
صالة اخلوف ،مناسبة للحال الِت اكن عليها انليب was suitable for the state of the Prophet, may Allah's -
peace and blessings be upon him, and his Companions
صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه حني ذاك ،من كون at that time. They were able to see their enemy, who
العدو يف جهة القبلة ،ويرونه يف حال القيام والركوعwas in the direction of qiblah, while standing and ،
bowing in prayer. Also, in this position, they were safe
وقد أمنوا من كمني يأِت من خلفهم.
from a rear attack.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اخلوف
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ ُ
• ش ِهدت  :حرضت.
َ َْ
َّ ْ
• ف َصففنَا َصفني  :أي جعلنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صفني.

• والعدو بيننا وبني القبلة  :أي اكن العدو يف جهة القبلة .والقبلة موضع الكعبة ،وسميت بذلك ألن انلاس يقابلونها يف صالتهم ،وما فوق
الكعبة إىل السماء يعد قبلة ،وهكذا ما حتتها مهما نزل.
• َّ
فكرب  :قال اهلل أكرب واملراد تكبرية اإلحرام.
• مجيعا  :مجيع اجليش.
ْ
• احنَ َد َر بالسجود  :نزل إيله.
َْ ْ
• حن ِر ال َع ُد ِّو  :أمام العدو.
• قىض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -السجود  :فرغ من السجدتني.

• ركع  :احنىن يف صالته قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ،وكمال السنة فيه :أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه ،وجيايف مرفقيه عن جنبيه.
• سجد  :أكمل السجود هو أن يسجد املصيل ىلع سبعة أعضاء ،ويه اجلبهة مع األنف ،وايلدان ،والركبتان ،والقدمان.
َّ
• وقام الصف اذلي يليه  :أي قام من السجود بعد قيام انليب صىل اهلل عليه وسلم.
• قال جابر  :ناقل هذا عن جابر الراوي عنه وهو عطاء.
ُ
• َح َر ُسك ْم  :مجع حارس وهم املرتبون حلفظ األمري ومحايته.
• بأمرائهم  :مجع أمري وهو ويل أمر انلاس ذو السلطة فيهم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صالة اخلوف ىلع هذه الصفة املذكورة ،عند وجود احلال املناسبة ،وانتفاء املحاذير املنافية.
 .2احلراسة -هنا -وقعت يف حال السجود فقط ،ألنهم يف غريه يرون َ
الع َّ
دو لكهم.
ً
ً
وسفرا يف حال األمن واخلوف.
حرضا
 .3وجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع الرجال
 .4حسن تنظيم اإلسالم وعداتله.
 .5جواز احلركة من غري جنس الصالة ملصلحة الصالة.
 .6جواز ختلف املأموم عن اإلمام يف صالة اخلوف للحاجة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة
مكتبة الصحابة االمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل  .1426صحيح 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 .تأسيس األحاكم -أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل .املوسوعة الفقهيةالكويتية-وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت-الطبعة( :من  1427- 1404ه) األجزاء  :23 - 1الطبعة اثلانية ،دار السالسل – الكويت-
األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة  -مرص األجزاء  :45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.

الرقم املوحد)6050( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

صل قائما ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم

Pray standing; if you cannot, then sitting; if
you cannot, then lying on your side.

تستطع فعىل جنب

 .753احلديث:

**

753. Hadith:

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال :اكنت Imraan ibn Husayn, may Allah be pleased with him,
reported that he was suffering from hemorrhoids (piles),
يب بَ َو ُ
اسري ،فسألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن
so he asked the Prophet, may Allah's peace and
َ ِّ
الصالة ،فقال« :صل قائما ،فإن لم تستطع فقاعداblessings be upon him, about the prayer and he said: ،
َْ
"Pray standing; if you cannot, then sitting; if you cannot,
ب».
فإن لم تستطع فعىل جن
ٍ
then lying on your side".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف كيفية الصالة ملن اكن به
مرض من بواسري أو ألم عند القيام وحنو ذلك من

األعذار ،فأخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن

األصل القيام ،إال يف حال عدم االستطاعة فيصيل
ً
ً
جالسا وإن لم يستطع الصالة جالسا فله أن يصيل ىلع
جنبه.

Brief Explanation:
**

This noble Hadith explains the manner of praying for
the person having hemorrhoids, suffering a pain when
standing, or having similar excuses. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, stated that
prayer by default is offered in a standing position.
However, if the person is unable to stand, he should
pray sitting. If one is not able to pray sitting, then he
may pray lying on his side.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

معان متعددة ،ومنها :شق اإلنسان وجانبه ،ومجعه :جنوب وأجناب ،وهو املراد هنا.
• جنب  :اجلنب مصدر ،ويطلق ىلع عدة
ٍ
• بواسري  :مجع باسور ،وهو ورم يكون يف مقعدة اإلنسان.

فوائد احلديث:

َ
ً
ألنَّه ركن من أراكن الصالة املكتوبة ،ولو مع ً
مستندا
تمدا ،أو
 .1وجوب مرااعة مراتب صالة املريض املكتوبة ،فيجب عليه القيام إن قدر عليه؛
إىل يشء من عصا ،أو جدار ،أو حنو ذلك.
ً
ً
ً
شق عليه ،فتلزمه قاعدا ،ولو مستندا أو متكئا ،ويركع ويسجد مع القدرة عليه ،فإن لم يستطع القعود ،أو َّ
 .2فإن لم يستطع القيام ،أو َّ
شق عليه
ً
َّ
فيصيل ىلع جنبه ،واجلنب األيمن أفضل ،فإن صىل مستلقيا إىل القبلة صح ،فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه ،ويكون إيماؤه للسجود أخفض من
َّ
إيمائه للركوع ،للتميزي بني الركنني ،وألن السجود أخفض من الركوع.
َّ
َّ
 .3ال ينتقل من حال إىل حال أقل منها إال عند العجز ،أو عند املشقة عن احلالة األوىل ،أو يف القيام بها؛ ألن االنتقال من حال إىل حال مقيد
بعدم االستطاعة.
َّ
ً
جالسا ،يه املشقة الِت يذهب معها اخلشوع؛ ذلك أن اخلشوع هو أكرب مقاصد الصالة.
 .4حد املشقة الِت تبيح الصالة املفروضة

ً
ًّ
خاصا باملرض فقط ،ف ِقرص السقف اذلي ال يستطيع اخلروج منه ،والصالة يف السفينة،
قاعدا كثرية ،فليس
 .5األعذار الِت تبيح الصالة املكتوبة
أو ابلاخرة ،أو السيارة ،أو الطيارة عند احلاجة إىل ذلك ،وعدم القدرة ىلع القيام ،لكها أعذار تبيح ذلك.
ً
 .6الصالة ال تسقط ما دام العقل ثابتًا ،فاملريض إذا لم يقدر ىلع اإليماء برأسه أومأ بعينيه ،فيخفض قليال للركوع ،وخيفض أكرث منه للسجود،
َّ
َّ
فإن قدر ىلع القراءة بلسانه قرأ ،وإال قرأ بقلبه ،فإن لم يستطع اإليماء بعينه صىل بقلبه.
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َّ
َّ
ً
ً
مرتبعا يف موضع القيام،
قاعدا ،ىلع أيَّ ِة هيئة شاء ،وهو إمجاع ،واخلالف يف األفضل ،فعند اجلمهور أنه يصيل
 .7مقتىض إطالق احلديث أنه يصيل
ً
وبعد الرفع من الركوع ،ويصيل مفرتشا يف موضع الرفع من السجود.
ً َّ
َّ
نفسا إال وسعها.
 .8أن أوامر اهلل تعاىل يؤىت بها حسب االستطاعة والقدرة ،فال يكلف اهلل
َّ
ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ
ُ
ِّ
َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ
اَلل أن خيفف عنك ْم}
ين ِم ْن َح َر ٍج} [احلج{ ,]78:ي ِريد
 .9سماحة ويَس هذه الترشيعة املحمدية ،وأنها كما قال تعاىل{ :وما جعل عليكم ِيف ادل ِ
[النساء] ،فرمحة اهلل تعاىل بعباده واسعة.
ً
 .10ما تقدم هو حكم الصالة املكتوبة ،أما انلافلة فتصح قاعدا ،ولو من دون عذر ،لكن إن اكنت بعذر فأجرها تام ،وبدون عذر ىلع انلصف
من أجر صالة القائم كما ثبت يف السنة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط  1427 ،1ـه2006 -م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة
1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10951( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
ُ
ُ َ
مجاعة ت ِزيد ىلع صالت ِه يف سوق ِ ِه
الرجل يف
صالة
ٍ
ِ
ً َ ََ َ ْ َ ً ْ
َْ
ِْشين درجة
ِ وبيتِ ِه بِضعا وع

A man's prayer in congregation is twentysomething times more superior (in reward)
to his prayer in his market or his home.

: احلديث.754

**

754. Hadith:

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ
ُ صالة الرجل يف مجاعة تَز
يد
« :-صىل اهلل عليه وسلم
ِ ٍ
ِ
ًَ ََ َ ْ َ ً ْ
َْ
ُ
،رشين درجة
ِ ىلع صالت ِه يف سوقِ ِه وبي ِت َ ِه ِبَضعا و ِع
ُ َ ُ ُ َ َ ْ
َّ
ُ َ
 ث َّم أَت،وء
وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوض
َْ
َ
ُ
َ
ُ املسجد ال يُر
 ال ين َه ُز ُه إال الصالة لم،يد إال الصالة
ِ
ٌ
ً
ُ ،درجة
ُ
وح َّط عنه بها
خيط خطوة إال ُر ِف َع هل بها
ٌ
َ
َ
 فإذا دخل املسجد اكن،املسجد
خطيئة حىت يدخل
ُ
َْ
ُ
 واملالئكة،الصالة يه حت ِب ُس ُه
يف الصال ِة ما اكنت
َّ َ
َْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
أحدكم ما دام يف جم ِل ِس ِه اذلي صىل
ِ يصلون ىلع
ْ َّ ُ
ْ ُالله َّم ت
ُ ْ َ ْ َّ ُ
ُ ،اغف ْر هل
ب
ِ  اللهم، اللهم ارمحه: يقولون،فيه
ْ ُْ
ْ
.» ما لم حي ِدث ِفي ِه، ما لم يُؤ ِذ ِفي ِه،عليه

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "A man's prayer in congregation is
twenty-something times more superior (in reward) to
his prayer in his market (workplace) or his home. When
one perfects ablution then goes out to the mosque,
seeking nothing but prayer and nothing motivating him
except prayer, then for every step he takes he is raised
one degree and one sin is erased for him until he enters
the mosque. When he enters the mosque, he remains
in prayer as long as prayer is what keeps him therein,
and the angels will keep invoking the blessings of Allah
on him as long as he is in his place of worship, saying:
'O Allah, have mercy on him! O Allah, forgive him! O
Allah, accept his repentance!' as long as he does not
harm anyone therein and does not break his ablution".

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When a person prays in the mosque with the
congregation, this prayer is twenty-seven times better
than his prayer at home or in his workplace, because
the prayer with the congregation is a fulfillment of what
Allah made obligatory. Then, the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, mentioned the
reason for that, saying that if a person performs ablution
perfectly at home then sets out to the mosque with the
sole intention of praying, then with every step he takes
he is raised one degree and one of his sins is erased,
whether he is near the mosque or far from it, and this is
a tremendous favor. This continues until he enters the
mosque and prays (the two Rak`ahs of greeting the
mosque). When he sits waiting for the (obligatory)
prayer, he is considered to be in prayer as long as he
is waiting for the prayer to begin, and this is also a
tremendous favor. If you remain waiting for the prayer
for a long period of time, sitting and not praying, after
performing the mosque-greeting prayer and any other
voluntary prayers, then the reward for prayer will be
counted for you. The angels will supplicate for you as
long as you remain sitting in the spot that you prayed
in, saying: "O Allah, bless him! O Allah, forgive him! O
Allah, be merciful to him! O Allah, accept his
repentance!" and this is a tremendous favor as well for
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ً

إذا صىل اإلنسان يف املسجد مع اجلماعة اكنت هذه

الصالة أفضل من الصالة يف بيته أو يف سوقه سبعا

وعرشين مرة؛ ألن الصالة مع اجلماعة قيام بما

 ثم ذكر السبب يف.أوجب اهلل من صالة اجلماعة

 ثم، بأن الرجل إذا توضأ يف بيته فأسبغ الوضوء:ذلك

 لم،خرج من بيته إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة
خيط خطوة إال رفع اهلل بها درجة وحط عنه بها

 وهذا، سواء أقرب ماكنه من املسجد أم بعد،خطيئة

 فإذا دخل املسجد، حىت يدخل املسجد،فضل عظيم

 فإنه يف، ثم جلس ينتظر الصالة،فصىل ما كتب هل
ً
 لو، وهذه أيضا نعمة عظيمة،صالة ما انتظر الصالة
ً
 وأنت جالس ال،بقيت منتظرا للصالة مدة طويلة
، وما شاء اهلل، بعد أن صليت حتية املسجد،تصيل

 واملالئكة تدعوا هل ما.فإنه حيسب لك أجر الصالة
، "امهلل صل عليه: تقول،دام يف جملسه اذلي صيل فيه
 وهذا،" امهلل تب عليه، امهلل ارمحه،امهلل اغفر هل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
أيضا فضل عظيم ملن حرض بهذه انلية وبهذه whoever comes to the mosque with such an intention
and performs such deeds.
األفعال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ
• يف سوقه  :السوق :املوضع اذلي جيلب إيله املتاع والسلع للبيع والرشاء.
• بِضعا  :ابلضع :من اثلالثة إىل العرشة.

• أحسن الوضوء  :أسبغه وأَت بسننه وآدابه.
• ينهزه  :خيرجه ُ
وينهضه.

• خطوة  :بضم اخلاء :ما بني القدمني.بفتح اخلاء :املرة من اخلطو.
• درجة  :مرتبة ومزنلة.
• حط  :ميح
• خطيئة  :ذنب
• يصلون  :يدعون.

• ما لم حيدث  :ما لم ينقض وضوءه ويؤذي به املالئكة.

فوائد احلديث:
 .1صالة املنفرد يف بيته أو سوقه صحيحة ،ولو لم تكن كذلك ملا ترتب عليها درجة من األجر ،ولكنهم يأثمون لرتك اجلماعة الواجبة حيث ال
عذر.

 .2صالة اجلماعة يف املسجد أفضل من صالة اإلنسان منفردا خبمس أو ست أو سبع وعرشين درجة ،كما جاء مرصحا به يف بعض الروايات،
وهذه األفضلية ال تعين االستحباب ،فاجلماعة كما سبق واجبة.
 .3اإلخالص معترب يف حتقيق هذا اثلواب.

 .4مرشوعية االجتماع واتلعاون ىلع الطاعة ،واأللفة بني اجلريان.
 .5من وظائف املالئكة ادلاعء للمؤمنني.

 .6استحباب انتظار الصالة إىل الصالة.

 .7استحباب بقاء املسلم ىلع وضوء.

املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،

الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .تطريز رياض الصاحلني،
لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن
اجلوزي- .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4566( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The prayer of the oft-returning to Allah is
when weaned camels are bitten by
excessive heat.

صالة األوابني حني ترمض الفصال

 .755احلديث:

َْ
أرقم -ريض اهلل عنه :-أنه رأى قوما
عن َزيد بن
ُّ
ُّ
الضَّح ،فقالَ :
أما لقد َع ِلموا أن الصالة
يصلون من
يف غري هذه َّ
الساعة أفضل ،إن رسول اهلل -صىل اهلل
َ
َ ُ
عليه وسلم ،-قال« :صالة األ َّوابِني حني ت ْر َمض
ال ِف َصال».
درجة احلديث :صحيح.

**

755. Hadith:

Zayd ibn Arqam, may Allah be pleased with him,
reported that he saw some people pray in the forenoon,
so he said: "They know that praying at an hour other
than this one is better, for Allah's Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'The
prayer of the oft-returning to Allah is when weaned
camels are bitten by excessive heat"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
رأى زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه -بعض انلاس يصيل
ُّ
الضَّح ,فذكر أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-يقول :صالة األوابني حني تَ ْر ُ
مض ال ِف َصال ,أي
أن أفضل وقت لصالة الضَّح هو عند شدة ارتفاع
ِّ
الشمس ,حني حترتق خفاف صغار اإلبل من ِشدة
َح ِّر الشمس ىلع األرض ,فهذا هو الوقت اذلي يصيل

Brief Explanation:
**

Zayd ibn Arqam, may Allah be pleased with him, saw
some people pray in the forenoon, so he said that he
heard the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, say that the prayer of the oft-returning to
Allah is when the heat is so scorching that the hooves
of little camels burn on the ground. That is the best time
to pray the forenoon (Duha) prayer for those who obey
Allah and often return to Him.

فيه املطيعون هلل تعاىل كثريو الرجوع إيله صالة

الضَّح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة الضَّح
ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > أحاكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريج :زيد بن أ ْرقم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ُّ
األ َّواب َ
اذلنوب ،وفعل َّ
األوابَّ :
ني َّ :
الطااعت واخلري.
الرجاع إىل اهلل تبارك وتعاىل ،برتك
•
ِ
َ
َّ
َْ َ ُ
َّ
َّ
• ترمض  :أي :حترتق أخفافها من الرمضاء ،ويه ِشدة حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع الرمل ،عند ارتفاع الشمس.
ُ
َ ْ
• ال ِف َصال  :مجع "فصيل" ،وهو ودل انلَّاقةُ ،سيم بذلك؛ لفص ِله عن أ ِّمه.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1استحباب صالة الض ََّح.

 .2أن أفضل أوقات صالة الضَّح :عند اشتداد حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع َّ
الرمل وغريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املجموع رشح
املهذب (مع تكملة السبِك واملطييع) تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار الفكر .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 ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006مُ .
بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11283( :

482

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع

 .756احلديث:

Praying in congregation is twenty-seven
degrees better than praying alone.

وعْشين درجة

**

756. Hadith:

َ
َ َّ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن َر ُسول
َ َ
َّ
ُ
صالة اجل َ َم َ
اعة
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :
ِ
َ َ ُ
َ َ َ
َ
الف ِّذ ب َ
رشين د َر َجة».
ع
و
بع
س
ة
ال
ص
من
ل
أفض
ِ
ٍ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with them
both, reported that the Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "Praying in
congregation is twenty-seven degrees better than
praying alone".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يشري هذا احلديث إىل بيان فضل صالة اجلماعة ىلع

صالة املنفرد ،بأن اجلماعة -ملا فيها من الفوائد

العظيمة واملصالح اجلسيمة -تفضل وتزيد ىلع صالة
املنفرد بسبع وعرشين مرة من اثلواب؛ ملا بني

العملني من اتلفاوت الكبري يف القيام باملقصود،
َّ
أن من َّ
ضيع هذا الربح
وحتقيق املصالح ،والشك

Brief Explanation:
**

This Hadith shows the virtue of praying in congregation
ـــ over praying alone, because praying in congregation
 isـــ due to what it contains of great, immense benefit
more virtuous and increases the reward by twentyseven times more than praying alone. This is due to the
great gap between the two in terms of achieving the
target. Without a doubt, whoever misses out on this
great profit is deprived.

الكبري حمروم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َّ
• الفذ  :الفرد.
َ
• د َر َجة  :مرة.

• صالة اجلماعة  :الصالة يف مجاعة.
• أفضل  :أكرث فضال ،وأزيد أجرا.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل الصالة مع اجلماعة؛ مع ورود أدلة أخرى ىلع وجوبها.
 .2صحة صالة املنفرد وإجزاؤها عنه؛ ألن لفظ "أفضل" يف احلديث يدل عن أن الك الصالتني فيها فضل؛ ولكن تزيد إحداهما ىلع األخرى،
وهذا يف حق غري املعذور ،أما املعذور فقد دلت انلصوص ىلع أن أجره تام.
 .3الفرق الكبري يف اثلواب ،بني صالِت اجلماعة واالنفراد.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
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حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3441( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, performed one of
the afternoon prayers (the sub-narrator
Muhammad said, "I think that it was most
probably the `Asr prayer") offering two
Rak`ahs and then performing the Tasleem.
He then stood near a piece of wood in front
of the mosque and put his hand on it.

 إحدى-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انلِب

- وأكْث ظِّن العُص:قال حممد- صالِت العيش
 ثم قام إىل خشبة يف مقدم، ثم سلم،ركعتني
 فوضع يده عليها،املسجد

**

757. Hadith:

: احلديث.757

َّ
صىل-  َصىل انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ َ َ ْ
َ ال َِت
َّ ِ الع
:قال حممد- يش
 ِإحدى ص-اهلل عليه وسلم
ِ
ََّ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ
ِّ رث َظ
ُ َ َوأَ ْك
 ثم قام إىل، ثم سلم،ني
ت
ع
ك
ر
العرص
ين
ِ
ََ ََُ َ َ ََ
ْ
َ
َ َِخ َشبَة يف ُم َق َّدم
 وفيهم أبو، فوضع يده عليها،الم ْس ِج ِد
ِ ٍ
َ ُ َْ َ ََ
ُ،كلِّ َماه
 فهابا أن ي،-ريض اهلل عنهما-  وعمر،بكر
ٌُ ََ
َ ُ  أَ َق:اس َف َقالُوا
َ َ وخرج
َّ رس َاع ُن
رص ِت الصالة؟ ورجل
ِ انل
َ ََ
ُ
ُ يَ ْد ُع
: فقال، ذو ايلَ َديْ ِن-صىل اهلل عليه وسلم- وه انليب
َ َ َ ْ َ ُْ ََْ ََْ َْ َ ََ ْ َ ُ َ َْ َ ََ
 «بَىل: قال،رص
 لم أنس ولم تق:أن ِسيت أم قرصت؟ فقال
َ فَ َس َجد،رب
َ قَ ْد نَس
َ َّ  ُث َّم َك، ُث َّم َسلَّ َم، فَ َص َّىل َر ْك َعتَ ْني،يت
ِ
ِ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ
َْ
َ ُث َّم َو َضع،رب
ُ
ُ
َ َّ ك
 ف، ثم رفع رأسه،ِمثل سجو ِد ِه أو أطول
َ ُ َ َ َ
ُ  َف َس َج َد مثْ َل ُس، فكرب،َرأْ َس ُه
 ث َّم َرف َع،جو ِد ِه أ ْو أ ْط َول
ِ
َ َّ َرأْ َس ُه َو َك
.»رب

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, performed one of the afternoon
prayers (the sub-narrator Muhammad said, ‘I think that
it was most probably the `Asr prayer’) offering two
Rak`ahs and then performing the Tasleem. He then
stood near a piece of wood in front of the mosque and
put his hand on it. Abu Bakr and `Umar were amongst
those present, but dared not talk to him about it (due to
being in awe of him) and those who were in a hurry
went out. They asked: ‘Has the prayer been reduced?’
A man who was called Dhul-Yadayn by the Prophet
said (to the Prophet): ‘Has the prayer been reduced or
have you forgotten?’ He said: ‘Neither have I forgotten
nor has the prayer been reduced.’ He said: ‘Certainly
you have forgotten.’ So the Prophet offered two more
Rak`ahs and ended the prayer with Tasleem. Then he
said Takbeer and performed a prostration like his
ordinary prostration or a bit longer. Then he raised his
head and said Takbeer. Then he put his head down and
performed a prostration like his ordinary prostration or
a bit longer. Then he raised his head and said
Takbeer.'' [Al-Bukhari]
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This noble Hadith shows what to do when part of the
prayer has been missed. One should complete what
remains of the prayer, then perform Tasleem, and then
perform two prostrations for forgetfulness.
Abu
Hurayrah narrated that the Prophet led the
Companions in the Zhuhr or `Asr prayer and finished
after two Rak`ahs. As the Prophet was perfect and only
satisfied with perfect actions, he felt that there was a
deficiency, without knowing the reason behind it. So he
leaned up against a piece of wood in the mosque and
intertwined his fingers. He was worried, because he felt
that there was something incomplete. Some people left
the mosque quickly through the doors, privately
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يبني احلديث الرشيف ما ىلع املصيل فعله إذا نّس
وأنقص يف صالته؛ بأنه يكمل ما تبىق عليه ثم يسلم

 ويروي أبو،ثم يسجد سجدتني للسهو جترب ما حصل

صىل اهلل عليه-  أن انليب،-رىض اهلل عنه- ،هريرة

، صىل بأصحابه إما صالة الظهر أو العرص،-وسلم
َّ
صىل اهلل-  وملا اكن.فلما صىل الركعتني األويلني سلم
، ال تطمنئ نفسه إال بالعمل اتلام، اكمال-عليه وسلم
 فقام إىل خشبة. ال يدرى ما سببه،شعر بنقص وخلل
َّ  َو،يف املسجد واتكأ عليها كأنه غضبان
شبك بني

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أصابعه ،ألن نفسه الكبرية حتس بأن هناك شيئا لم

تستكمله .وخرج املَسعون من املصلني من أبواب
ً
املسجد ،وهم يتناجون بينهم ،بأن أمرا حدث ،وهو

قرص الصالة ،وكأنهم أكربوا مقام انلبوة أن يطرأ عليه

النسيان .وهليبته -صىل اهلل عليه وسلم -يف صدورهم
َْ
لم جي ُرؤ واحد منهم أن يفاحته يف هذا املوضوع ،بما
يف ذلك أبو بكر ،وعمر -ريض اهلل عنهما .-إال أن
رجال من الصحابة يقال هل "ذو ايلدين" قطع هذا

الصمت بأن سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل:
يا رسول اهلل ،أنسيت أم قرصت الصالة؟ فقال صىل

اهلل عليه وسلم -بناء ىلع ظنه :-لم أنس ولم تقرص.

حينئذ ملا علم ذو ايلدين -ريض اهلل عنه -أن الصالة

لم تقرص ،واكن متيقنا أنه لم يصلها إال ركعتني ،فعلم
أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قد ن َ ِ َ
ّس ،فقال :بل نسيت.

فأراد -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتأكد من صحة خرب
ذي ايلدين ،فقال ملن حوهل من أصحابه :أكما يقول
ذو ايلدين من أين لم أصل إال ركعتني؟ فقالوا :نعم،

حينئذ تقدم -صىل اهلل عليه وسلم ،-فصىل ما ترك
من الصالة .وبعد التشهد سلم ثم كرب وهو جالس ،و
ْ
سجد مثل سجود ُصلب الصالة أو أطول ،ثم رفع
َ
فك َّ َ
رب ،ثم كرب وسجد مثل سجوده
رأسه من السجود

speaking among themselves that something had taken
place, meaning that the prayer had been reduced. They
found it hard to believe that it was possible for the
Prophet to forget, because they were in awe of him. No
one, not even Abu Bakr and `Umar dared to talk to him
about the matter. However, a Companion named DhulYadayan broke the silence. He asked the Prophet: ''O
Messenger of Allah, did you forget or has the prayer
been reduced?'' The Prophet assumed that neither had
happened. So learning that the prayer had not been
reduced, Dhul-Yadayn concluded that the Prophet had
forgotten, because he was certain that he had only
prayed two Rak`ahs. The Prophet then realized that he
had forgotten (part of the prayer). He wanted to make
sure that Dhul-Yadayn was correct, so he asked the
Companions around him: ''Is it true what Dhul-Yadayn
is saying, that I only prayed two Rak`ahs?'' They all
said: ''Yes.'' So the Prophet moved forward and prayed
the remaining two Rak`ahs. After performing the
Tashahhud, he performed the Tasleem. Then said
Takbeer while he was sitting and prostrated as he
would normally or a little longer and then raised his
head from prostration. Next he said Takbeer and
prostrated as he would normally or a little longer and
then raised his head from prostration and said Takbeer.
Finally, he performed Tasleem and ended the prayer.

أو أطول ،ثم رفع رأسه وكرب ،ثم سلم ولم يتشهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• العيش  :يه ما بني زوال الشمس وغروبها.
َّ
• فهابا أن يكلماه  :اهليبة :اإلجالل ،فهابا أن يكلماه :أجاله وأعظماه.
• رساعن انلاس  :وهم أوائل انلاس املَسعون إىل اخلروج.

• ذا ايلدين  :صاحب يدين فيهما طول ،فلقب بذلك ،واسمه :اخلرباق بن عمرو ،قيل :من بين سليم ،وقيل :من خزاعة.
• لم أنس ولم تقرص  :أي يف ظنه -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً َّ
• بىل  :حرف جواب ،خيتص وقوعه بعد انليف ،فتجعله إثباتا؛ فإنه ملا قال" :لم أنس ولم تقرص" ،أجابه :بىل نسيت.
• نعم  :حرف جواب ،يتبع ما قبله يف إثباته ونفيه ،فقوهل" :أصدق ذو ايلدين؟ " ،أثبتوا صدقه جبوابهم بـ"نعم".
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فوائد احلديث:
 .1جواز السهو ىلع األنبياء يف أفعاهلم الِت يبلغونها للناس وهذا لبرشيتهم؛ إال أن اإلمجاع استثىن امتناع حصول السهو منهم يف أقواهلم
اتلبليغية.

 .2من األرسار الِت ترتتب ىلع سهوه -صىل اهلل عليه وسلم -بيان :الترشيع ،واتلخفيف عن األمة.
ً
َّ
َّ
 .3أن اخلروج من الصالة قبل إتمامها -مع ظن أنها تمت -ال يبطلها .1:فيبين بعضها ىلع بعض ،إن قرب الزمن عرفا .2.ويعيدها إن طال الفصل
ً
ُع ْرفا ،أو أحدث ،أو خرج من املسجد.
َّ
 .4أن الالكم يف صلب الصالة من انلايس ،واجلاهل ال يبطلها ،ىلع الصحيح من قويل العلماء.
َّ
أن احلركة الكثرية ً
سهوا ال تبطلها ،ولو اكنت من غري جنس الصالة.
.5
َّ
 .6وجوب سجدِت السهو ملن سها وسلم عن نقص فيها؛ يلجرب خلل الصالة ،ويرغم به الشيطان.
َّ
َّ
ٌ
الحق باملأمومني؛ تلمام املتابعة واالقتداء ،وألن ما طرأ من نقص ىلع صالة اإلمام يلحق باملأمومني معه.
 .7أن سهو اإلمام

 .8قال القايض عياض :ال خالف بني العلماء أنه لو سجد بعد السالم ،أو قبله للزيادة ،أو للنقص :أنه جيزئه ،وال تفسد صالته ،وإنما اختالفهم
يف األفضل.
 .9قال شيخ اإلسالم :التشهد بعد سجدِت السهو وقبل السالم لم يرد فيه أي يشء من أقوال الرسول -عليه الصالة والسالم ،-وال أفعاهل ،وعمدة
من يراه حديث غريب ليس هل متابع ،وهذا يويه احلديث ويضعفه ،واهلل أعلم.
َّ
 .10انلفس الكبرية تشعر بانلقص اذلي يعرتيها؛ ألنها ألفت الكمال ،فال تقف دونه.
َ
ِ .11عظم هيبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف نفوس الصحابة.
َّ
 .12أن سجود السهو كسجود صلب الصالة يف أحاكمه؛ إذ لو اختلف عنه بليَّنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-واهلل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .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.

الرقم املوحد)11229( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
the Messenger, may Allah’s peace and
blessings be upon him, prayed on the Day
of Nahr (10th of Dhull Hijjah/Adh-ha Eid
Day), then delivered a sermon, then
slaughtered (an animal) and said:
"Whoever slaughtered before praying
should slaughter another animal instead,
and whoever has not yet slaughtered
should slaughter while mentioning Allah's
name

 ثم، يوم انلَّحر-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انلِب
َ
َ ِّ يص
ِل
 من ذبح قبل أن: وقال، ثم ذبح،خطب
ُ َْْ ََْ
ْ
ْ
َْ َ َ
 ومن لم يذبح فليذبح،فليذبح أخرى ماكنها
باسم اهلل

**

758. Hadith:

: احلديث.758

َ عن ُجنْ ُدب بن َعبْد اهلل
ِّ ابلج
: قال-ريض اهلل عنه- يل
ِ
َّ  يوم-صىل اهلل عليه وسلم- «صىل انليب
 ثم،انلحر
ْ
ْ َ ِّ َ ُ
َ  من ذبح قبل أن يص: وقال، ثم ذبح،خطب
يل فليَذبَ ْح
ُ
ْ َْ
». ومن لم يذبح فليَذبَ ْح باسم اهلل،أخرى ماكنها

Jundub ibn Abdillah Al-Bajaly, may Allah be pleased
with him, reported that the Messenger, may Allah’s
peace and blessings be upon him, prayed on the Day
of Nahr (10th of Dhull Hijjah/Adh-ha Eid Day), then
delivered a sermon, then slaughtered (an animal) and
said: "Whoever slaughtered before praying should
slaughter another animal instead, and whoever has not
yet slaughtered should slaughter while mentioning
Allah's name."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon  يوم انلحر-صىل اهلل عليه وسلم- ابتدأ انليب
َّ
him, began the Day of Nahr (Major Eid day/Immolation
day) with prayer, then delivered the sermon, and then  واكن خيرج، ثم ثلث باذلبح، ثم ثىن باخلطبة،بالصالة
ً
ً
slaughtered. He used to bring and slaughter the animal وتعميما
إظهارا لشعائر اإلسالم
بأضحيته للمصىل؛
ً
in the area of Eid prayer; in order to demonstrate the ً
ً
ً
 وقال مبينا هلم حكما ورشطا،وتعليما لألمة
للنفع
rituals of Islam, as well as to teach Muslims this ritual.
He taught them a condition and a ruling of slaughtering:  من ذبح قبل أن يصيل صالة:من رشوط األضحية
The one who slaughtered before praying Eid prayer ، فليذبح ماكنها أخرى،العيد فإن ذبيحته لم جتزئ
should slaughter another one instead, because the first ً
one was not valid; and whoever has not yet slaughtered ومن لم يذبح فليذبح بسم اهلل؛ يلكون اذلبح صحيحا
ً
should do so while mentioning the name of Allah, so  مما دل ىلع مرشوعية هذا الرتتيب،واذلبيحة حالال
that slaughtering be valid and the slaughtered animal
ُ اذلي ال جيزئ
 وهذا احلديث يدل ىلع دخول.غريه
becomes permissible to eat. This Hadith proves the
validity of only this order of these rituals. This Hadith  ال بوقت الصالة وال،وقت اذلبح بانتهاء صالة العيد
indicates that the slaughtering time starts after the Eid بنحر اإلمام إال من ال جتب عليه صالة العيد كمن
prayer is concluded; neither by the time of the prayer,
ً
.مسافرا
اكن
nor by slaughtering of the Imam, except the one who is
exempted from the Eid prayer, i.e. a traveler.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

َ
ابل َ
• َ
ج ِّ
(جبيلة).
يل  :منسوب إىل قبيلته ِ
• يوم َّ
انلحر  :يوم عيد انلحر أضيف للنحر؛ ألنه تذبح وتنحر فيه الضحايا.

• ماكنها  :بدهلا.
ً
َْ ْ
ْ
ْ
َ
• فليذبح بسم اهلل  :أي قائال :بسم اهلل ،بديلل رواية( :فليذبح ىلع اسم اهلل).

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اخلطبة يف العيدين وأنها بعد الصالة ووجوب مرااعة الرتتيب يف عبادات يوم انلحر.
 .2يرشع يف اخلطبة أن تكون مناسبة للوقت واحلال فيذكر يف لك وقت وحال ما يناسبها.
 .3مرشوعية تأخري ذبح األضحية إىل ما بعد اخلطبة وجوازه قبلها بعد الصالة.
 .4وجوب ذكر اسم اهلل عند اذلبح.
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،
2005م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه .العمدة
يف األحاكم ،عبد الغين بن عبد الواحد املقديس اجلماعييل ،حتقيق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1419ه1998 ،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)5400( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, led us in prayer
during the month of Ramadan, offering
eight Rak‘ahs (units of prayer) as well as
the Witr. The next night, we gathered in the
mosque and hoped that he would come out
to us. However, we remained in the mosque
until the morning.

 يف-صىل اهلل عليه وسلم- صىل بنا رسول اهلل
 فلما اكن من،رمضان ثمان ركعات والوتر

القابلة اجتمعنا يف املسجد ورجونا أن خيرج
 فلم نزل يف املسجد حىت أصبحنا،إيلنا

**

759. Hadith:

: احلديث.759

َّ
 صىل: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
َ
َ
 يف رمضان ث َمان-صىل اهلل عليه وسلم- بِنا رسول اهلل
َ َ
ْ ْ
َّ ،َر َك َعات والوتر
فلما اكن من القابِلة اجتَ َمعنَا يف
ِ
ََْ
َ َ َُْ
َ
َ
َ املسجد
 فلم نزل يف املسجد،ورجونا أن خيرج ِإيلنا
ْ َ َ َْ َ ْ
صىل اهلل عليه- فدخلنَا ىلع رسول اهلل
،حىت أصبحنا
َْ
َْ َ َ
َخت ُر َج إ َيلنا
 رجونا أن، يا رسول اهلل: فقلنا هل،-وسلم
ِ
َ
ِّ َ
ْ
ُ
 «ك ِرهت أن يُك َتب عليكم: فقال،فتُ َصيل بِنَا
.»الوتر
ِ

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, led us in prayer during the
month of Ramadan, offering eight Rak‘ahs (units of
prayer) as well as the Witr. The next night, we gathered
in the mosque and hoped that he would come out to us.
However, we remained in the mosque until the
morning. Thereafter, we entered the Messenger’s place
and said to him: ‘O Messenger of Allah, we were hoping
that you would come out and lead us in prayer.’ He
replied: ‘I feared that the Witr might be made obligatory
upon you”’.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, led his Companions in offering
eight Rak‘ahs (units of prayer) and the Witr during the
month of Ramadan. The next night, the Companions,
may Allah be pleased with them, gathered in the
mosque, thinking that the Messenger would do the
same as he had done the night before. So they waited
for him until the morning. Then they went to the
Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon
him, and asked him why he had not attended to lead
them in prayer. In response, he clarified that he feared
the possibility of this prayer becoming obligatory upon
them. That is why he did not join them in the mosque –
out of mercy and compassion towards his followers.
Speaking about this noble Prophet, Allah, the Almighty,
says: {There has certainly come to you a Messenger
from among yourselves. Grievous to him is what you
suffer; [he is] concerned over you and to the believers
is kind and merciful.} [Surat-ut-Tawbah: 128] The
original version of this Hadith was narrated by AlBukhari and Muslim on the authority of ‘A’ishah, may
Allah be pleased with her, who reported: “The
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, went out in the middle of the night and
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**

َّ
صىل اهلل عليه-  "صىل بِنَا رسول اهلل:معىن احلديث
َّ
ََ
 صىل: يعين."والوتر
ِ  يف رمضان ثمان ركعات-وسلم
 بأصحابه يف املسجد-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 "فلما اكن. واكن ذلك يف رمضان،والوتر
ِ ثمان ركعات
َ
ََْْ
َ
 "اجتمعنا يف. يف الليلة الِت بعدها:من القابِلة" أي
َّ َ
 ظنا-ريض اهلل عنهم-  حرض الصحابة:املسجد" أي

 سيخرج-صىل اهلل عليه وسلم- منهم أن انليب
َ : وهلذا قالوا،ويصيل بهم اكلليلة الِت قبلها
"ور َجونا أن
ْ َ
ِّ
 "فلم ن َزل يف. يلصيل بهم صالة الليل:خيرج إيلنَا" أي

ْ ْ
، أنهم انتظروه يف املسجد:أصبَحنَا" يعين
املسجد حىت
َ
َ
ُّ
-  "فدخلنا ىلع رسول اهلل.حىت طلع عليهم الصبح
صىل اهلل عليه-  أتوا انليب:" أي-صىل اهلل عليه وسلم

.؛ ليسألوا عن سبب عدم حضوره للصالة بهم-وسلم
ِّ
َ
 َر َج ْونا أن خترج إيلنَا فتصيل، يا رسول اهلل:"فقلنا هل
َ
 كما يف، تمنينا وتأملنا خروجك؛ ُتلصيل بِ َنا:بِنَا" أي
َ
 ك ِرهت أن يُكتب عليكم: "فقال.الليلة املاضية
َّ  علَّل،"الوتر
 عدم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ِ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
ُ
الوتر ،ويف
خروجه إيلهم بأنه ك ِره أن يكتب عليهم ِ
َ
ُ
رواية" :خشيت أن تفرض عليكم" ،ويف لفظ :
َ
"خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل" فهذا هو

السبب اذلي جعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
يمتنع من اخلروج إيلهم ،وهذا من رمحته بأمته
َ
وشفق ِته عليهم -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد وصفه
ََ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ْ َُْ
ُ
ك ْم َعز ٌ
يز
س
ف
اهلل بقوهل{ :لقد جاءكم رسول ِمن أن
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ٌ
علي ِه ما ع ِنتم ح ِريص عليكم بِالمؤ ِم ِنني رءوف
َرح ٌ
يم} [اتلوبة .]128 :وأصل هذا احلديث يف
ِ
الصحيحني من حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خرج ذات يللة
َّ
َّ
من َجوف الليل ،فصىل يف املسجد ،فصىل رجال
َّ ُ
بصالته ،فأصبح انلاس ،فتحدثوا ،فاجتمع أكرث
َّ
َّ ُ َ ُ
منهم ،فصلوا معه ،فأصبح انلاس ،فتحدثوا ،فكرث

prayed in the mosque once, and some men prayed with
him. The people spoke about it the next morning, and
so more people gathered and prayed with him. They
circulated the news the following morning, and so, on
the third night, the number of people increased greatly.
The Messenger, may Allah’s peace and blessings be
upon him, came out, and they prayed behind him. On
the fourth night, the mosque was overwhelmed by
people beyond its capacity. However, the Messenger,
may Allah’s peace and blessings be upon him, came
out for the Fajr prayer only. Upon finishing the prayer,
he faced the people, uttered the testimony of faith, and
then said: ‘To proceed: Verily, your gathering was not
hidden to me, but I was afraid that this prayer might be
enjoined upon you and you might not be able to perform
”’it.

أهل املسجد من الليلة اثلاثلة ،فخرج رسول اهلل -
ُّ
صىل اهلل عليه وسلم ،-فصلوا بصالته ،فلما اكنت
الليلة الرابعة َع َ
جز املسجد عن أهله حىت خرج

لصالة ُّ
الصبح ،فلما قىض الفجر أقبل ىلع انلاس،
َ
فتشهد ،ثم قال« :أما بعد ،فإنه لم َخيْ َف َّ
يلع ماكنكم،
َ
ُ
ْ
لكين خ ِشيت أن تفرض عليكم ،فتَع َجزوا عنها».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُْ
َ
المق ِبلة.
• القابِلة  :أي :الليلة
ْ
ُ َ
ُ َ َ َْ ُ
ك ُم ِّ
الصيَ ُ
ام} [ابلقرة ]183 :أي :ف ِرض.
• يُكتَب  :يُفرض عليكم ويوجب ،قال -تعاىل{ :-ك ِتب علي

فوائد احلديث:
 .1أن من صور وتر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل صالة ثمان ركعات ،ثم يوتر ،والوتر قد يكون بركعة أو بأكرث.
 .2جواز صالة َّ
اتلطوع يف املسجد.
 .3جواز َّ
اتلطوع بصالة الليل مجاعة.
 .4مرشوعية صالة الليل يف رمضان مجاعة يف َ
المسجد ،وتسىم الرتاويح.
ِ .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع نوافل ال ِعبادات.
ُ َّ
َُ
َ
َ َ ُ َّ
َ .6رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته بأم ِته وخوفه عليهم من أن يكلفوا من ال ِعبادات ما يشق عليهم.
والوتر.
 .7عدم وجوب صالة الليل ِ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابن خزيمة ،حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة1390 :ه .صالة الرتاويح ،حممد نارص ادلين األبلاين،
انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  .1421سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11264( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, offered the
Afternoon Prayer then entered my home
and prayed two Rak`ahs therein. I said: O
Messenger of Allah, you offered a prayer
that you were not used to offering. He said:
I received money that distracted me from
offering the two Rak`ahs I usually perform
after the Noon Prayer, so I offered them
now.

، العُص-صىل اهلل عليه وسلم- صىل رسول اهلل
 يا رسول: فقلت، فصىل ركعتني،ثم دخل بييت

 قدم: فقال، صليت صالة لم تكن تصليها،اهلل
 فشغلِّن عن الركعتني كنت أركعهما،يلع مال
. فصليتهما اآلن،بعد الظهر

**

760. Hadith:

: احلديث.760

َّ
 صىل رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة
 فصىل، ثم دخل َبيْ ِِت، العرص-صىل اهلل عليه وسلم َصليت صالة لم تكن، يا رسول اهلل: فقلت،ركعتني
َّ  َف َش َغلَين عن،يلع َم ٌال
َّ  قدم: فقال،تُصلِّيها
الركعتني
ِ
َّ َ
َ َ
 يا: فقلت، ف َصليْتُ ُه َما اآلن،كنت أ ْرك ُع ُه َما بعد الظهر
َََْ
َْ َ
. ال:يه َما إذا فاتت َنا؟ قال
ِ  أفنق ِض،رسول اهلل

Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, offered the Afternoon
Prayer then entered my home and prayed two Rak`ahs
therein. I said: ‘O Messenger of Allah, you offered a
prayer that you were not used to offering.’ He said: ‘I
received money that distracted me from offering the two
Rak`ahs I usually perform after the Noon Prayer, so I
offered them now.’ I said: ‘O Messenger of Allah, shall
we make up for them if we miss them?’ He said: ‘No"’.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Mother of the Believers, Umm Salamah, may Allah
be pleased with her, did not understand why the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
prayed two Rak`ahs after the Afternoon Prayer; as it
was not his habit. She asked him about that and he,
may Allah's peace and blessings be upon him, informed
her that he was making up for the two Rak`ahs that he
used to offer after the Noon Prayer. He missed
performing them for being preoccupied with some
money that he received. Some narrations stated that
what distracted him from offering them was the
delegation of `Abd al-Qays. This part of the Hadith is
authentic, since it is mentioned in other authentic
narrations. Then she, may Allah be pleased with her,
asked him another question: "Shall we make up for
them if we miss them?" He replied in the negative, i.e.
do not make up for them at that time, because it is a
time wherein supererogatory prayers are forbidden.
This is a weak view. However, the prohibition of offering
prayer after the Afternoon Prayer is reported in many
authentic Hadiths. So, making up for prayers during this
forbidden time remains one of the distinct privileges of
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him. This ruling is specific to the Afternoon Prayer. As
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-ريض اهلل عنها- استشلكت أم املؤمنني أم سلمة

 ركعتني بعد-صىل اهلل عليه وسلم- صالة انليب
 "يا رسول: فسأتله بقوهلا،العرص ىلع خالف اعدته
ِّ
صىل-  فأخربها،"اهلل صليت صالة لم تكن تصليها

 بأن هاتني الركعتني قضاء عن-اهلل عليه وسلم
ُ
الركعتني اللتني شغل عنهما بعد صالة الظهر بسبب
َ
ُ َ ٌ
 أن: ويف بعض الروايات،أنه ق ِدم عليه مال فشغل به
َ َ
ٌ
صىل اهلل عليه- اذلي شغله عنهما وفد قدموا عليه
َ
ُ : وهم-وسلم
 وهذا القدر من،وفد َعبد القيس
. وارد يف روايات أخرى يف الصحيح،احلديث صحيح

: وهو، سؤاال آخر-ريض اهلل عنها- ثم سأتله
َََْ
َ َ
:-صىل اهلل عليه وسلم- يه َما إذا فاتتا؟) قال
ض
ق
(أفن
ِ
ِ
َ
 ال تقضوهما يف هذا الوقت؛ ألن الوقت:(ال) يعين
 ولكن انليه، وهذا ضعيف،وقت نيه عن اتلطوع

عن الصالة بعد العرص حمفوظ يف أحاديث صحيحة
َّ  فيبىق القضاء يف وقت،كثرية
انليه بعد العرص من
 وهذا احلكم.-صىل اهلل عليه وسلم- خصائصه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
خاص بصالة العرص ،أما راتبة الفجر ،فإنها تُقىض يف for the Sunnah Raatibah (regular Sunnah) before the
ً Dawn Prayer, anyone can make up for it, since he, may
ِّ
حق األمة؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال Allah's peace and blessings be upon him, saw a man
يصيل بعد الفجر ،فسأهل فأخربه بأنه يقِض راتبة praying after the Dawn Prayer, and when he asked him,
َ
the man said that he was making up for the Sunnah
الفجر ،فأق َّره ىلع فعله ،وما عداهما من انلوافل منيه
Raatibah of the Dawn Prayer. The Prophet, may Allah's
عنها بعد الفجر.
peace and blessings be upon him, approved his action.
Any supererogatory prayer other than this one is
forbidden after the Dawn Prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه أمحد.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1أن من َهديه -صىل اهلل عليه وسلم -أداء صالة َّ
انلافلة يف ابليت.
ُ
ُ
ُ
ْ
 .2مرشوعية سؤال العلماء عما أشلك؛ فإن أم سلمة -ريض اهلل عنها -ملا أشلك عليها فعله -صىل اهلل عليه وسلمَ -سأتله.
 .3حمافظة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع راتبة الظهر َ
ابلعدية.
َّ
َّ
أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلمُ -ش ِغل عن َّ
ً
قضاء.
الراتبة الِت بعد الظهر ،فصالها بعد صالة العرص
.4
 .5جواز قضاء َّ
انلوافل الفائتة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -منعها من القضاء يف وقت انليه ،فدل ىلع جوازه يف غريه.
ُ
 .6عدم جواز قضاء هاتني الركعتني بعد صالة العرص يف حق األمة؛ لقوهل( :ال تقضوهما).
َّ
َ
خصائص ِه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد دل ىلع هذا أيضا حديث اعئشة" :أنه -صىل
قضاء راتبة الظهر -الِت بعدها -بعد صالة العرص من
 .7أن
ِ
اهلل عليه وسلم -اكن يُصيل بعد العرص َ
وينىه عنها".

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 .اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من
حمفوظه ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار باوزير للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003 ،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 .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 .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10613( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
An orphan and I prayed behind the
صليت أنا ويتيم ،يف بيتنا خلف انلِب -صىل اهلل Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, in our house, and my mother
عليه وسلم ،-وأيم أم سليم خلفنا
Umm Sulaym was standing behind us.

 .761احلديث:

**

761. Hadith:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قالَ « :صلَّيْ ُ
ت أنا
ْ َ َ ْ
و َيت ٌ
يم ،يف بَي ِتنا خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
ِ
َ ُ ِّ ُ
َ ََْ
ُّ
ُ
وأيم أم سليم خلفنا».
درجة احلديث :صحيح.

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: “An orphan and I prayed behind the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, in our
house, and my mother Umm Sulaym was standing
behind us”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
َّ
وسلم -صىل بأنس وايلَتِيم ،واكن موقفهما -ريض اهلل
َ
عنهما -خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وخيرب
ُ
ُ
ُ َ
أنس أيضا أن أ َّمه الِت تك َّىن بأ ِّم سليم -ريض اهلل
َّ
َ
عنها -صلت خلفهم .فاكن الصفوف اكتلايل :موقف
اإلمام  :متقدما .موقف الصبيان  :خلف انليب -صىل

اهلل عليه وسلم .-موقف املرأة  :خلفهم.

Brief Explanation:
**

Anas, may Allah be pleased with him, relates in this
Hadith that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, led him and an orphan in
prayer, and the two of them were standing behind him.
He also informs that his mother, called Umm Sulaym,
offered the prayer behind them. So, the rows were as
follows: The imam stood at the front. The boys, Anas
and the orphan, stood behind the imam. The woman,
Umm Sulaym, stood behind them all.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يَت ٌ
يم  :ايلَتِيم :هو من مات أبوه ،وهو دون ِس ِّن ابللوغ.
ِ

فوائد احلديث:

ُ
َ
ُ
 .1تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وك َرم خلقه ،ول ْط ِفه مع الكبري والصغري.
 .2جواز الصالة ألجل تعليم اجلاهل ،أو لغري ذلك من املقاصد املفيدة.
 .3جواز الصالة مجاعة يف َّ
انلافلة ،لكن برشط أال تكون بصفة دائمة.

 .4أن موقف االثنني فأكرث خلف اإلمام.
َّ
ُ
 .5صحة مصافة َّ
ًّ
الصيب اذلي لم يبلغ احلُلم؛ ألن ايلتيم ال يكون إال صبيا.
 .6جواز صالة املرأة مع مجاعة الرجال.
 .7تقديم ِّ
الرجال ىلع النساء.

 .8أن املرأة ال تصف مع َّ
الرجال ،ولو اكنوا من حمارمها.
 .9حرص الشارع ىلع ابتعاد املرأة عن االختالط ِّ
بالرجال حيث أذن هلا أن تصيل منفردة خلف الصف وال تكون مع الرجال.

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.َّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م - .تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة
الرسالة ،الطبعة األوىل  1427ـه–  2006م - .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 1430
ه2009 -م - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه - .سبل السالم ،للصنعاين ،انلارش :دار
احلديث.

الرقم املوحد)11301( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
One night, I prayed with the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him.
He started (reciting) Surat-ul-Baqarah, so I
said: "Perhaps he will bow at the hundredth  ذات-صىل اهلل عليه وسلم- صليت مع انلِب
verse." But he continued. I said: "Perhaps
 ثم، يركع عند املائة: فقلت، فافتتح ابلقرة،يللة
he will recite it all in one Rak‘ah (unit of
prayer)." However, he continued. I said:
: فقلت، فمىض، يصِل بها يف ركعة: فقلت،مىض
"Perhaps he will bow when he completes
 ثم افتتح النساء،يركع بها
it." Then he started Surat-un-Nisaa and
recited it (all); then he started Surat Aal‘Imraan and recited it (all), and he was
reciting leisurely.
**

762. Hadith:

: احلديث.762

-  صليت مع انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن حذيفة

Hudhayfah, may Allah be pleased with him, reported:
"One night, I prayed with the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him. He started (reciting)
Surat-ul-Baqarah, so I said: 'Perhaps he will bow at the
hundredth verse.' But he continued. I said: 'Perhaps he
will recite it all in one Rak‘ah (unit of prayer).' However,
he continued. I said: 'Perhaps he will bow when he
completes it.' Then he started Surat-un-Nisaa and
recited it (all); then he started Surat Aal-‘Imraan and
recited it (all), and he was reciting leisurely. When he
recited a verse containing glorification of Allah, he
would glorify Him; when he recited a verse containing
supplication, he would supplicate; when he recited a
verse containing seeking refuge with Allah, he would
seek refuge with Him. Then he bowed and kept saying,
'Glorified is my Lord, the Magnificent,' and he bowed
almost as long as he had stood. Then he said, 'Allah
hears whoever praises Him,' and stood almost as long
as he had bowed. Then he prostrated and said,
'Glorified is my Lord, the Most High,' and he prostrated
almost as long as he had stood." An addition in the
Hadith of Jareer reads: "He said, 'Allah hears whoever
praises Him; O our Lord, to You belongs all praise"'.

، فافتتح ابلقرة، ذات يللة-صىل اهلل عليه وسلم
 يصيل بها يف: فقلت، ثم مىض، يركع عند املائة:فقلت

، ثم افتتح النساء، يركع بها: فقلت، فمىض،ركعة
ً ََُ
 إذا،رت ِّسال
 يقرأ م، فقرأها، ثم افتتح آل عمران،فقرأها
 وإذا، وإذا مر بسؤال سأل،مر بآية فيها تسبيح سبح

 «سبحان ريب: فجعل يقول، ثم ركع،مر بتعوذ تعوذ
ً  فاكن ركوعه،»العظيم
 «سمع: ثم قال،حنوا من قيامه
، ثم سجد، ثم قام طويال قريبا مما ركع،»اهلل ملن محده

 فاكن سجوده قريبا من،» «سبحان ريب األىلع:فقال
 «سمع: فقال، ويف حديث جرير من الزيادة: قال.قيامه

.»اهلل ملن محده ربنا لك احلمد

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Hudhayfah, may Allah be pleased with him, tells us that
he performed the night prayer with the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and that he
would say, while bowing: "Glorified is my Lord, the
Magnificent," and in his prostration: "Glorified is my
Lord, the Most High," which indicates the permissibility
of making that Dhikr (expressions of remembrance of
Allah) while bowing and prostrating. "Whenever he
recited a verse speaking of mercy, he would stop and
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َّ
صىل-  أنه صىل مع انليب-ريض اهلل عنه- خيرب ُحذيفة
 صالة الليل وأنه اكن يقول يف-اهلل عليه وسلم
ُ : ويف سجوده،"يب العظيم
ُ :ُركوعه
َ ِّ "سبحان َر
"سبحان
ِّ
َ ِّ َر
يب األىلع" وهذا يدل ىلع مرشوعية هذا اذلكر يف
ُ :" اكن يقول يف ُركوعه،والسجود
َّ الركوع
َّ
َ ِّ "سبحان َر
يب
ُ : ويف سجوده،" العظيم
َ ِّ "سبحان َر
 "وما َم َّر،" يب األىلع

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بآية َر ْ َ
محة إال وقَف ِعندها فَسأل" يعين :عندما ُّ
يمر ask," meaning: whenever he passed by a verse
mentioning Paradise and bliss, he would not carry on
َّ
َّ
بآية فيها ِذكر اجلنة َّوانلعيم ،ال يتجاوزها حىت يسأل until he would ask Allah, the Exalted, for it, saying: "O
َّ
اهلل تعاىل ،فيقول :اللهم إين أسألك اجلنة ،وهل أن يسأل Allah, I ask You for Paradise", and he would ask Allah,
َ ْ
the Exalted, of His favor. When he passed by praise for
اهلل -تعاىل -من فض ِله ،ولو َم َّر ثناء ىلع األنبياء أو
the Prophets or the righteous or anything similar, he
األويلاء أو ما أشبه ذلك ،فله أن يقول :أسأل اهلل من would say: "I ask Allah of His favor," or "I ask Allah to
فضله ،أو أسأل اهلل أن يُلحقين بهم ،أو ما أشبه ذلكjoin me with them," or something similar to that. .
"Whenever he recited a verse speaking of torment, he
َ
َ
َّ
"وال بآية عذاب إال وقف ِ
عندها فتعوذ " أي :عندما would stop and seek refuge", meaning: whenever he
َّ
يَ ُّ
جهنم وأحوال أهلهاpassed by a verse mentioning punishment, Hellfire, and ،
مر بآية فيه ِذكر العذاب و ِذكر
the condition of its inhabitants, he would not carry on
ِّ
ال يتجاوزها حىت يَستعيذ من ذلك .فيستحب اتلأيس
until he sought refuge in Allah therefrom. It is, thus,
َ َّ
به -صىل اهلل عليه وسلم -لكن خصه مجع من recommended to follow his example, may Allah's peace
العلماء بصالة انلافلة؛ ألنه لم يُنقل عنه -صىل اهلل and blessings be upon him. However, a group of
scholars restricted this to the voluntary prayers,
َ
َ
عليه وسلم -ذلك يف الفرض مع كرثة من وصف because it has not been reported that he, may Allah's
َ
الفريضة ،وإن أَت به يف الفرض peace and blessings be upon him, used to do that in
قراءته يف صالة
the obligatory prayer, in spite of the fact that many
أحيانا فال بأس؛ ألن ما ثبت يف الفرض جاز يف انلفل described his recitation in the obligatory prayer. If one
does that sometimes in the obligatory prayer, it will be
وبالعكس إال إذا دل ديلل ىلع اتلخصيص.
alright, because what has been confirmed in the
obligatory prayer is permissible in the voluntary prayer
and vice versa, unless there is evidence that proves
specification.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
َ
• ُسبحان اهلل  :تزنيه اهلل ع َّما ال يَليق به من نقص أو عيْب.
ْ ُ
ْ
َ
واإلج َالل ،وال ْ
رب َياء.
بصفات العظمة،
ِ
• العظيم  :وصفه تعاىل ِ
ك ِ
ْ
َّ
• آية َر ْ َ
محة  :مما فيه وعد وبشارة باجلَنة ،ونعيمها ،ورضوان اهلل فيها.
وغضبه.
• آية َعذاب  :مما فيه و ِعيد ،وختويف من َعذاب اهلل،
ِ

فوائد احلديث:

 .1جواز صالة اجلماعة يف قيام الليل ،ما لم يُتخذ ذلك اعدة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يواظب ىلع قيام الليل مجاعة.
يب العظيم" يف الركوع  ،و ُ
 .2وجوب قولُ :
يب األىلع" يف ُّ
"سبحان َر ِّ َ
"سبحان َر ِّ َ
السجود.
 .3مرشوعية اجلَهر بالقراءة يف الصالة الليل؛ ألن حذيفة ذكر عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن يسأل عند آية َّ
الرمحة ويستعيذ عند آية
العذاب ،وهذا يدل ىلع أنه اكن يَسمعه.
َ
ُ
الرمحة حينما ُّ
يمر بآية َعذاب ،أو و ِعيد ،أو حنو ذلك ،وسؤال َّ
اتلعوذ باهلل -تعاىل -حينما َّ
 .4استحباب َّ
يمر بآية رمحة ،فهو داعء ُمناسب للمقام.
ََ
ً
َ
ً
مستمعا ،فهذه يه القراءة ُ
المفيدة َّ
انلافعة.
 .5استحباب ت َدبُّر القرآن وتف ُّهم معانيه ،سواء اكن قارئا أو
 .6أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ب َ َرش ليس هل يشء من شؤون ُّ
الربوبية ،بديلل أنه يَسأل اهلل -عز وجل -أن يَرمحه وأن يُعيذه من َّ
انلار.
 .7فضيلة حذيفة -ريض اهلل عنه -حيث حصل هل رشف الصالة مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
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
ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف:
حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم رشح بلوغ املرام،
تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن
عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،البن عثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل- 1422 ،
1428ه

الرقم املوحد)10921( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I prayed with the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
two Rak‘ahs (units of prayer) before the
Zhuhr prayer, two Rak‘ahs after it, two
Rak‘ahs after the Friday prayer, two
Rak‘ahs after the Maghrib prayer, and two
Rak‘ahs after the ‘Ishaa prayer.

-صىل اهلل عليه وسلم- صليت مع رسول اهلل

 وركعتني، وركعتني بعدها،ركعتني قبل الظهر
 وركعتني، وركعتني بعد املغرب،بعد اجلمعة
بعد العشاء

**

763. Hadith:

: احلديث.763

ُ َّ « َصل: قال-ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر
يت
َّ
َ
َ  َر-صىل اهلل عليه وسلم
َ
كعتَني قبل
- مع رسول اهلل
ُّ
َ َكعتَني ب
َ ور
َ  َو َر،الظهر
َ ،عدها
،كعتَني بعد اجل ُ ُم َع ِة
َ
َ َكعتَني ب
َ َكعتَني ب
َ  َو َر،المغرب
َ ور
َ عد
َ
 ويف.»عد ال ِعشاء
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ « :لفظ
ُ
ُ
 ويف.» فيف بَي ِته:والعشاء واجلُ ُم َعة
املغرب
فأما
َّ
َّ
َّ
َ حدثَتين َح
َ أن
َّ
- انليب
أن
:ة
فص
:ابن ُع َمر قال
:لفظ
ِ
ِ
َّ
ََ َ َ َ َ ِّ َ ُ
ني
 «اكن يصيل س:-صىل اهلل عليه وسلم
ِ جدتني خ ِفيفت
ُُ َ َ َ َ
َ ُ
َ َب
ََّ
انليب
اعة ال أدخل ىلع
 واكنت س،عد َما يَطل ُع الفجر
َّ
َ  ف-صىل اهلل عليه وسلم
.»يها
ِ

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,
reported: "I prayed with the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, two Rak‘ahs
(units of prayer) before the Zhuhr prayer, two Rak‘ahs
after it, two Rak‘ahs after the Friday prayer, two
Rak‘ahs after the Maghrib prayer, and two Rak‘ahs
after the ‘Ishaa prayer." In another version: "As for the
two Rak‘ahs after the Maghrib, ‘Ishaa, and Friday
prayers, he would offer them at home." And in yet
another version, Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with
him, reported: "Hafsah told me that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, used to offer
two short Rak‘ahs after the break of dawn. That was a
time during which I would not enter the Prophet’s
dwelling".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith outlines the regular supererogatory prayers
associated with the five obligatory prayers as follows:
Zhuhr prayer: two Rak‘ahs before and two Rak‘ahs
after. Friday prayer: two Rak‘ahs after. Maghrib prayer:
two Rak‘ahs after. ‘Ishaa prayer: two Rak‘ahs after. The
Hadith also states that the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, used to offer
the regular supererogatory prayers associated with the
night-time Maghrib and ‘Ishaa as well as the Fajr and
Friday prayers at home. Ibn ‘Umar, may Allah be
pleased with him, used to frequent the Prophet’s house,
given that his sister Hafsah was his wife. So he would
occasionally enter the Prophet’s dwelling as he
engaged in acts of worship. However, he acted politely
and refrained from visiting the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, at certain hours of
the day, in compliance with the divine command: {O you
who have believed, let those whom your right hands
possess and those who have not [yet] reached puberty
among you ask permission of you [before entering] at
three times: before the dawn prayer…} [Surat-un-Noor:
58] Hence, Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,
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يف هذا احلديث بيان للسنن الراتبة للصلوات

 ركعتني، وذلك أن لصالة الظهر أربع ركعات،اخلمس

 وأن لصالة اجلمعة ركعتني، وركعتني بعدها،قبلها
 وأن لصالة، وأن للمغرب ركعتني بعدها،بعدها
،العشاء ركعتني بعدها وأن راتبِت صالِت الليل

 وراتبة الفجر واجلمعة اكن يصليها،املغرب والعشاء

 واكن البن. يف بيته-صىل اهلل عليه وسلم- الرسول

صىل اهلل-  اتصال ببيت انليب-ريض اهلل عنهما- عمر
صىل- ؛ ملاكن أخته "حفصة" من انليب-عليه وسلم

، فاكن يدخل عليه وقت عباداته،-اهلل عليه وسلم
َّ
 الِت ال،ولكنه يتأدب فال يدخل يف بعض السااعت
 امتثاال، فيها-صىل اهلل عليه وسلم- يُدخل ىلع انليب
 "يا أيها اذلين آمنوا ليستأذنكم اذلين:-تعاىل- لقوهل
ملكت أيمانكم واذلين لم يبلغوا احللم منكم
 فاكن ال،ثالث مرات من قبل صاله الفجر" اآلية

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يدخل عليه يف الساعة الِت قبل صالة الفجر ،لريى

كيف اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل،

ولكن -من حرصه ىلع العلم -اكن يسأل أخته
َّ
"حفصة" عن ذلك ،فتخربه أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -اكن يصىل سجدتني خفيفتني بعدما يطلع
الفجر ،وهما سنة صالة الصبح.

would not enter the Prophet’s dwelling before the Fajr
prayer so that he could learn about the Prophet’s prayer
at that time. However, keen to seek knowledge, he
asked his sister Hafsah about that, and she told him
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, used to offer two brief Rak‘ahs after the
break of dawn, which are the supererogatory prayer
associated with the Fajr prayer.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله
راوي احلديث :متفق عليه جبميع رواياته.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم : -أي يف صحبته ،ال مؤتما به.
ول ِ
• صليت مع رس ِ
• قبل الظهر  :أي :قبل صالة الظهر ،وكذلك يقدر فيما بعدها من مجل احلديث.
• فأما املغرب  :أي :فأما راتبة املغرب وكذلك يقدر يف العشاء واجلمعة.
• فيف بي ِته  :أي فيصليها يف بيته.

• حفصة  :بنت عمر -ريض اهلل عنهما -أم املؤمنني.
َ ْ ََ
ني  :ركعتني بسجدتيهما.
• سجدت ِ
ْ
• بَ َ
عد َما يَطلُ ُع ال َف ُ
جر  :أي :بعد طلوع الفجر ،وهو تبني الصبح.

• واكنت ساعة  :أي اكنت ساعة صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ركعِت الفجر ،ساعة :أي :وقتًا ال يدخل عليه فيها ،وقائل ذلك :عبد اهلل بن
عمر ،يلبني سبب نقله احلديث عن حفصة يف هاتني الركعتني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب هذه الرواتب املذكورة ،واملواظبة عليها.
 .2العرص ليس هلا راتبة من هذه املؤكدات.
 .3رواتب املغرب والعشاء والفجر واجلمعة األفضل أن تكون يف ابليت.
 .4اتلخفيف يف ركعِت الفجر.
 .5ورد يف بعض األحاديث الصحيحة ،أن للظهر ستا ،أربعا قبلها وركعتني بعدها ،كما ورد احلديث يف سنن الرتمذي.
ِّ
 .6تنقسم الوظائف اتلعبدية للرواتب إىل قسمني :فالقسم األول من هذه الرواتب ،والِت تكون قبل الفريضة؛ ليستعد املصيل للعبادة قبل
ادلخول يف الفريضة ،وأما القسم اثلاين من هذه الرواتب ،والِت تكون بعد الفريضة ،فتكون جابرة ملا يقع يف هذه الفرائض من نقصان.

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 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.

الرقم املوحد)3062( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I prayed with the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
and he placed his right hand above his left
hand on his chest.

صليت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
ووضع يده ايلمىن ىلع يده اليَّسى ىلع صدره

 .764احلديث:

**

764. Hadith:

َّ

عن وائل بن حجر-ريض اهلل عنه -قال« :صليت مع Waa’il ibn Hujr, may Allah be pleased with him, said: "I
ُ ْ َ prayed with the Messenger of Allah, may Allah's peace
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ووضع يَده ايلمىن
and blessings be upon him, and he placed his right
ْ
ْ
ىلع يَ ِده اليَُسى ىلع َصد ِره».
hand above his left hand on his chest".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ْ
"ووضع يَ َده ايلُ ْم َىن ىلع يَ ِده اليَُسى" إذا أطلقت ايلَد،
َ
فاملراد بها :الكف ،وهو املراد هنا .ويؤيده ما أخرجه
أبو داود والنساِئ بلفظ" :ثم وضع يده ايلُمىن ىلع ظهر
َْ
والر ْسغ والساعد"ُّ .
كفه اليَُسى ُّ
المف ِصل بَني
الر ْسغ:
َ
ْ
َ
الساعد والكف" .ىلع َصد ِره" يعين :وضع يَده ايلُمىن
ىلع اليَُسى وجعلهما ىلع َصدره أثناء قيامه يف

Brief Explanation:
**

"And he placed his right hand above his left hand." The
word 'hand', here, refers to the palm. This is supported
by the Hadith narrated by Abu Dawood and An-Nasaa’i
in the following wording: "Then he placed his right hand
above the surface of his left palm, along with the wrist
and forearm." "On his chest" means that he placed his
right hand above his left hand and placed both of them
on his chest while he was standing in prayer.

الصالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة.

اتلخريج :أبو هنيدة وائل بن حجر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1احلديث يدل ىلع مرشوعية وضع ايلَد ايلُمىن ىلع ايلَد اليَُسى ،ىلع صدره يف الصالة ،أثناء القيام للقراءة ،وجيوز أن تكون حتت الصدر ألدلة
أخرى.
َ
ُ
َ
 .2عموم احلديث يدل ىلع مرشوعية وضع ايلد ايلمىن ىلع ايلد اليَسى بعد الرفع من الركوع.
ِّ
 .3وضع ايلَد ىلع األخرى َ
وض َّمها ىلع َّ
الصدر ،يه وقفة اخلاضع اخلَاشع املتواضع اذليلل بني يدي ربه تعاىل ،وينبيغ أن يالحظ املصيل هذه املعاين

يف نفسه.

املصادر واملراجع:
صحيح ابن خزيمة ،تأيلف :أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة  ،املحقق :د .حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم ،بريوت .صحيح أيب
داود – األم ،تأيلف :حممد نارص ادلين بن احلاج األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ه .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 ،تأيلف :عبد
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)10909( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, sacrificed two black
and white horned rams.
**

765. Hadith:

َ
ْ َ َْ
ُّ َّض َّح انل
ني
صىل اهلل- ِب
ِ  بِكبش-عليه وسلم
ِ
َََْْ ْ َ َ َْ
ني
ِ ني أقرن
ِ أملح

: احلديث.765

َّ َّ  « َض: قال-ريض اهلل عنه- مالك
ُّ انل
يب
ٍ عن أنس بن
ِ َّح
َََْْ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َ
ني
ِ ني أقرن
ِ ني أملح
ِ  بِكبش-صىل اهلل عليه وسلمََ َُ ْ
ََ
َ َ َ َ َّ َ َ
َ
 َو َس َّىم وكرب ووضع ِرجله ىلع،ِذحبَ ُه َما ِبيَ ِده
َ
.»اح ِه َما
ِ ِصف

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, sacrificed two black and white
horned rams, which he slaughtered with his own hand.
He said: 'Bismillah (in the name of Allah), Allahu Akbar
(Allah is the Greatest)' and put his foot on their necks”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A further proof that the Ud-hiyah (Eid sacrificial animal) -صىل اهلل عليه وسلم- من تأكد األضحية أن انليب
is a confirmed act of Sunnah is that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, not only  فقد،-صىل اهلل عليه وسلم- حث عليها وفعلها
encouraged it, but he also performed it. He sacrificed  يف لونهما بياض وسواد وللك منهما،ضَّح بكبشني
two rams, black and white in color, each one having two
 فذحبها بيده الرشيفة ألنها عبادة جليلة قام.قرنان
horns. He slaughtered them with his noble hand, being
a sublime form of worship that he performed himself.  عندها استعانة-تعاىل-  وذكر اسم اهلل،بها بنفسه
He mentioned the name of Allah, the Exalted, seeking -  وكرب اهلل،باهلل تلحل بها الربكة ويشيعها اخلري
His help so that it would be blessed. He also declared
Allah's greatness by saying Allahu Akbar, out of  وإظهار، وإفراده بالعبادة، تلعظيمه وإجالهل-تعاىل
exalting Him, revering Him, singling Him out with  بما أن.-تبارك وتعاىل- الضعف واخلضوع بني يديه
worship, and displaying weakness and humility in front
 بَسعة،رمحة باذلبيحة- إحسان اذلحبة مطلوب
of Him, Blessed and Exalted. Since good treatment of
the sacrificial animal is required, out of showing mercy  فقد وضع رجله الكريمة ىلع-إزهاق روحها
toward the animal by swiftly making its soul depart the  فتطول مدة، ئلال يضطربا عند اذلبح،صفاحهما
body, he placed his honorable foot upon their necks so
ً
. واهلل رحيم خبلقه، فيكون تعذيبا هلما،ذحبهما
they would not shake while being slaughtered, thereby
lengthening the slaughter time which would be a torture
to them, and Allah is merciful to His creation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُّ َ الكبش هو اثل: • كبشني
. ودخل يف اثلاثلة، وحينئذ يكون عمره سنتني،ين إذا خرجت رباعيته
. وبياضه أكرث من سواده، هو األغرب اذلي فيه بياض وسواد، األملح من الكباش: • أملحني
 واملراد هنا صفاح أعناقهما، صفحة لك يشء وجهه وجانبه: صفاح ِهما
•
ِ

:فوائد احلديث
 فإذا اكن هل مال يريد اتلقرب به إىل اهلل فاألفضل هل أن، واألضحية أفضل من الصدقة بثمنها، مرشوعية اتلضحية وقد أمجع عليها املسلمون.1
.يضيح
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2األفضل أن تكون األضحية من هذا انلوع اذلي ضَّح به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حلسن منظره ولكون شحمه وحلمه أطيب.
ٌ
ٌ
 .3األفضل ملن حيسن اذلبح أن يتواله بنفسه؛ ألن ذبح ما قصد به القرب عبادة جليلة.

 .4وجوب التسمية ،واألفضل أن يقول عند اذلبح[ :باسم اهلل واهلل أكرب] اقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5أن يضع رجله ىلع صفحة املذبوح ئلال يضطرب ،ويلتمكن من إزهاق روحه بَسعة فريحيه.

 .6أن األفضل يف ذبح الغنم ،إضجاعها ،ويكون ىلع اجلانب األيَس؛ ألنه أسهل.

 .7استحباب األضحية باألقرن وجيوز بغريها.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم  -عبد اهلل البسام  -حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -مكتبة الصحابة  -الشارقة  -الطبعة العارشة 1426 -ه - .اإلعالم
بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل 1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)2971( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, circumambulated
the Kab`ah in the Farewell Hajj on the back
of a camel, touching the Corner with a
crook.

طاف انلِب يف حجة الوداع ىلع بعري ،يستلم
الركن بمحجن

 .766احلديث:

**

766. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, :
َ
َّ
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلَّم -يف َح َّج ِة َ
ُّ
الو َد ِ
اع
انليب -
« َطاف
ِ
blessings be upon him, circumambulated the Kab`ah in
كن بم َ
الر َ
ىلع بَعري ،يَستَلم ُّ
حجن».
the Farewell Hajj on the back of a camel, touching the
ِ
ِ
ِِ
Corner with a crook".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

طاف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع،
وقد تكاثر عليه انلاس :منهم من يريد انلظر إىل

صفة طوافه ،ومنهم من يريد انلظر إىل شخصه
الكريم؛ فازدمحوا عليه ،ومن كمال رأفته بأمته

ومساواته بينهم :أن ركب ىلع بعري ،فأخذ يطوف
عليه؛ يلتساوى انلاس يف رؤيته ،واكن معه عصا
حمنية الرأس ،فاكن يستلم بها الركن ،ويقبل العصا

Brief Explanation:
**

As the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, circumambulated the Ka`bah in his Farewell
pilgrimage, people jostled to watch him doing the rites
or to only see his noble face. Merciful and just, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
rode a camel so that everyone could see him. He had
a hooked stick whereby he touched the Corner and
then kissed the stick, as we know from the narration of
Muslim.

كما جاء يف رواية مسلم هلذا احلديث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ
اف  :دار ىلع الكعبة ً
سبعا ،واكن ذلك طواف اإلفاضة بعد العيد.
•ط
َّ
َ َّ َ َ
ُ
• حجة الوداع  :حجته -صىل اهلل عليه وسلم -سنة عرش ،ولم حيج بعد هجرته سواها ،وسميت بذلك؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ودع
انلاس فيها؛ حيث قال" :لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا" ،واحلج يف اللغة :القصد ،ويف الرشع :القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة
خمصوصة.
• بَ ِعري  :هو الواحد من اإلبل سواء اكن مجال أم ناقة.
الر َ
• ي َ ْستَ ِل ُم ُّ
كن  :يتناول احلجر األسود.
ْ
ح َ
جن  :عصا حمنية الرأس.
• بِ ِم

فوائد احلديث:
 .1جواز الطواف راكبا مع العذر؛ ألن امليش أفضل ،وإنما ركب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -للمصلحة ،ويه أن انلاس قد غشوه وتكاثروا
عليه ،فأراد أن يستفيد ويستفيدوا بأن يكون يف ماكن مرتفع.

 .2استحباب استالم الركن بايلد إن أمكن ،وإال فبعصا وحنوها ،برشط أال يؤذي به انلاس.

 .3السنة أن يستلم الركن ويقبل يده ،وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بيشء ،وقبل ذلك اليشء.

 .4إظهار العالم أفعاهل مع أقواهل؛ تلحصل به القدوة الاكملة واتلعليم انلافع.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5استدل باحلديث ىلع طهارة بول ما يؤلك حلمه ،من حيث إنه ال يؤمن بول ابلعري يف أثناء الطواف يف املسجد ،ولو اكن ً
جنسا ،لم يعرض انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -املسجد للنجاسة.

 .6كمال خلق انليب وشفقته ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .7جواز إدخال احليوان الطاهر إىل املسجد ،إذا لم يرتتب ىلع إدخاهل أذية لآلخرين.

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.
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 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 مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3025( :
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A slave has two counts of divorce to
discharge toward his free wife, who shall
طالق العبد احلرة تطليقتان وعدتها ثالثة قروء,
observe a waiting period of three menstrual
cycles. A free man has two counts of
وطالق احلر األمة تطليقتان وعدتها عدة األمة
divorce to discharge toward his slave wife,
حيضتان
who shall observe a waiting period of two
menstrual cycles.

 .767احلديث:

**

767. Hadith:

َ ُ
عن ابن عمر أنه اكن يقولَ « :طالق العبد احل ُ َّر َة Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, said: "A
ُ
َ َ َ slave has two counts of divorce to discharge toward his
َّ ُ
تطليقتان َو ِعدت َها ثالثة قروء ,وطالق احلر األمة
free wife, who shall observe a waiting period of three
َّ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ان».
menstrual cycles. A free man has two counts of divorce
تطليقتان و ِعدتها ِعدة األمة حيضت ِ
to discharge toward his slave wife, who shall observe a
waiting period of two menstrual cycles".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا األثر يبني ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن

العبد اململوك هل طلقتان اجتاه زوجته احلرة أو األمة
َّ
ال يملك غريهما ،ثم إن احلرة تعتد منه ثالث حيض،
وكذلك احلر هل طلقتان اجتاه زوجته اململوكة ال يملك

غريهما ،ويه تعتد منه حيضتني.

Brief Explanation:
**

In this tradition, Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with
both of them, mentions that a slave man who is owned
by a master can divorce his free wife or his slave wife
twice only. His free wife should then observe a waiting
period of three menstrual cycles. Likewise, a free man
can divorce his slave wife twice only, who then should
observe a waiting period of two menstrual cycles.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
راوي احلديث :رواه ادلارقطين ،وهو عند ابليهيق وعبد الرزاق بمعناه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:

• الطالق َ :حل عقدة الزتويج.

• العبد  :اململوك.
َّ َ
َّ َ
ً
َ
• ال ِعدة  :ت َر ُّب ُص املرأ ِة الزمن املحدد رشاع عن الزتويج بعد فراق زوجها.

• قروء  :مجع قرء ،وهو من األضداد ،يقع ىلع الطهر؛ وىلع احليض ،واختلف العلماء يف املراد هنا ،واملفىت به أنه احليض.
َ
• األ َمة  :الرقيقة.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن نهاية طالق األمة طلقتان.
َّ َّ َ
 .2أن عدة األ َمة حيضتان.
َّ
 .3أن الطالق خيتلف باعتبار احلرية وا ِّلرق.
َّ
َّ
العدة ختتلف باعتبار احلرية َّ
والرق.
 .4أن
املصادر واملراجع:

-سنن ادلارقطين ،حتقيق شعيب االرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ

املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة
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َّ
َ
لوغ َ
األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -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 ،ـه -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه
1985 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
‘Abd Yazeed—the father of Rukaanah and
، أم راكنة-أبو راكنة وإخوته- طلق عبد يزيد
his siblings—divorced Umm Rukaanah and
married a woman from Muzaynah. So the صىل اهلل-  فجاءت انلِب،ونكح امرأة من مزينة
new wife came to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and said:  ما يغِّن عِّن إال كما تغِّن: فقالت،-عليه وسلم
"He does not satisfy me except like this hair
هذه الشعرة
does".
**

768. Hadith:

: احلديث.768

-  طلق عبد يزيد:-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ََ َ
ََ َ
َ
، ونكح امرأة من ُم َزيْنة، أم ُراكنة-أبو ُراكنة وإخوته

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
reported: "‘Abd Yazeed—the father of Rukaanah and
his siblings—divorced Umm Rukaanah and married a
woman from Muzaynah. So the new wife came to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and said: 'He does not satisfy me except like this hair
does—referring to a hair that she took from her head—
so separate between me and him.' So the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, got angry and
called Rukaanah and his siblings. Then he said to those
who were sitting with them: 'Do you see that so-and-so
resembles him in such-and-such?' meaning ‘Abd
Yazeed, 'and so-and-so resembles him in such-andsuch?' They said: 'Yes.' Therefore, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said to ‘Abd
Yazeed: 'Divorce her.' So he did. Then he said:
'Restore your wife, the mother of Rukaanah and his
siblings.' He said: 'I have divorced her thrice, O
Messenger of Allah.' He said: 'I know; restore her.' And
he recited: {O Prophet, when you [Muslims] divorce
women, divorce them for [the commencement of] their
waiting period and keep count of the waiting period...}
[Surat-ut-Talaaq: 1]

 ما: فقالت،-صىل اهلل عليه وسلم- فجاءت انليب
ُْ
ُْ
 لشعرة أخذتها،يغ ِين عين إال كما تغ ِين هذه الشعرة
صىل اهلل-  فأخذت انليب، ففرق بيين وبينه،من رأسها
َ
 ثم قال، فداع براكنة وإخوته،مح َّية
ِ -عليه وسلم
ْ
 «أترون فالنا يُش ِب ُه منه كذا وكذا؟ من عبد:جللسائه
 قال، نعم: وفالنا يشبه منه كذا وكذا؟» قالوا،يزيد
ْ ِّ
» « َطلق َها: لعبد يزيد-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
: «راجع امرأتك أم راكنة وإخوته؟» قال: ثم قال،ففعل

 «قد علمت: قال،إين طلقتها ثالثا يا رسول اهلل
ْ
 {يا أيها انليب إذا طلقتم النساء:راجعها» وتال
ِ
َّ َّ ُ ُ ِّ َ َ
َّ
]1 :فطلقوهن ِل ِعدتِ ِهن} [الطالق

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Abd Yazeed, the father of Rukaanah and his siblings,
divorced the mother of Rukaanah and married a
woman from Muzaynah. This woman came to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and said that Abu Rukaanah was impotent, so he could
not have sexual intercourse with her, and asked for
separation. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, became angry on that account
and called Rukaanah and his siblings and said to those
who were sitting with him whether they recognized
similarity in features between Rukaanah and his
siblings and their father, concluding that they were the
children of ‘Abd Yazeed, and thus ‘Abd Yazeed was not
impotent, as his new wife from Muzaynah claimed. As
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**

، وأبو إخوة راكنة أم راكنة،طلق عبد يزيد أبو راكنة
صىل اهلل-  فجاءت انليب،وتزوج امرأة من مزينة

 فقالت إن أبا راكنة عنني اليستطيع أن،-عليه وسلم
ِّ ،جيامع النساء
 فأخذت.ففرق بيين وبينه يف انلاكح
 فداع، غرية وغضب-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 أترون راكنة وإخوته: ثم قال جللسائه،براكنة وإخوته

 فهم أوالده وال شك يف،متشابهني يف اخللقة والصورة

: فقالوا. وليس كما زعمت امرأته املزنية،رجويلته
-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،نعم هو كذلك

 راجع امرأتك: ثم قال هل. «طلقها» فطلقها:لعبد يزيد

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أم راكنة وأم إخوته ،وذلك بإرجاعها زوجة ،فقال :إين people recognized a similarity, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, asked ‘Abd Yazeed
طلقتها ثالثا يا رسول اهلل يف جملس واحد  ،فقال :أي to divorce the woman, and he did so. Then he asked
قد علمت أنك طلقتها ثالثا ولكن الطالق اثلالث him to restore his ex-wife, the mother of Rukaanah and
his siblings. ‘Abd Yazeed said that he had divorced her
يف جملس واحد واحدة فراجعها وتال{ :يا أيها انليب
three times in one session. The Prophet, may Allah's
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطالقpeace and blessings be upon him, said that he knew .]1 :
ولفظ أمحد طلق راكنة امرأته يف جملس واحد ثالثا that and remarked that three utterances of divorce in
one session are considered one divorce. He recited: {O
فحزن عليها ،فقال هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce
them for [the commencement of] their waiting period
وسلم :-فإنها واحدة.
and keep count of the waiting period...} [Surat-utTalaaq: 1] So ‘Abd Yazeed restored his ex-wife.
According to a narration of Ahmad: Abu Rukaanah
divorced his wife three times in one session and
regretted what he did. So the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, told him that
they counted as one divorce only.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق الرجيع وابلائن
راوي احلديث :رواه أبوداود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• طلق أبوراكنة  :هو أبو ُراكنة عبد يزيد املطليب من مسلمة الفتح.
• أم راكنة  :ويه امرأته ُس َهيْ َم َة بنت عمري ُ
المزنية.
• وإخوته  :أي وأبو إخوة راكنة.

• ما يغين  :أي أبو راكنة.
ِّ
• تغين هذه الشعرة  :تريد أنه ِعنني.
َ
مح َّية  :غرية وغضب.
• ِ

• أترون فالنا يشبه منه كذا وكذا  :أي أن راكنة وإخوته متشابهون يف اخللقة والصورة ،فهم أوالده وال شك يف رجويلته ،وليس كما زعمت امرأته
املزنية.
• راجع امرأتك  :أمر من الرجعة ،ويه إاعدة املطلقة غري ابلائن -وابلائن يه الِت بانت بتطليقها ثالثا -إىل ما اكنت عليه بغري عقد.
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ً َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ
َْ
َ ٌَ ََ ْ
اجع َها.
اح ٍد و ِ
كن الطالق اثلالث ِيف جم ِل ٍس َو ِ
اجعها  :قد ع ِلمت أنك طلقتها ثالثا ول ِ
احدة فر ِ
• قد ع ِلمت ر ِ

فوائد احلديث:
 .1أفاد احلديث اعتبار الطالق اثلالث واحدة ،وأن للمطلق الرجعة ،إن لم تكن نهاية عدده من الطالق.
 .2وقوع الطالق اثلالث لكنه واحدة؛ خالف للرافضة اذلين يقولون ال يقع أصال.
 .3أنه إذا اكن املفِت ىلع علم بالقضية الِت حتتاج إىل تفصيل فإنه ال جيب عليه أن يستفصل؛ ألن انليب -عليه الصالة والسالم -أمره باملراجعة
وقال :قد علمت أنك طلقت ثالثا.

 .4كمال وفاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أمر بإرجاع امرأته األوىل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .صحيح أيب داود األم -
حممد نارص ادلين ،األبلاين  -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م .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
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–الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -
مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ حممد بن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح
رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع
بن حجر العسقالين  -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)58140( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ten practices are part of the Fitrah (natural
human disposition): trimming the
َ ْ
َ ُّ َ
ْ ِّ
ْ
ٌ ْ َ
mustache, letting the beard grow, using the ، وإعفاء اللحية، قص الشارب:عْش من ال ِفطرة
َ ْ
ْ َ
ُ َ ْ ْ
ِّ
tooth stick (Siwak), rinsing the nose,
 وغسل، وقص األظفار، َواستِنشاق املاء،والسواك
trimming the nails, washing the finger
ْ
َْ
َ
ُ َ ْ
ََ
 وانتِقاص، وحلق العانة، ونتف اإلبط،جم
ِ الربا
joints, plucking the armpit hair, shaving
the pubic hair, and washing the private
املاء
parts with water (after answering the call of
nature).
**

769. Hadith:

: احلديث.769

ٌ ْ  « َع:ً مرفواع-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
رش من
َ
َْ
َ
ْ ِّ
ِّ
،والسواك
، وإعفاء اللحية، ق ُّص الشارب:ال ِف ْطرة
َ ْ
ُ َ ْ ْ َ
ْ َ
ََ
،اجم
ِ  وغسل الرب، وقص األظفار،واس ِتنشاق املاء
َ
ُ  وانْت َق،العانة
َ  وحلق،ونتْف اإلبْط
اص املاء» قال
ِ
ْ َ
ُ ْ ونَسي:الراوي
.المض َم َضة
ت العارشة إال أن تكون
ِ
َ ْ
 يعين: ان ِتقاص املاء-  وهو أحد رواته- قال و ِكيع
ْ ْ
.االستِن َجاء

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "Ten practices are part of the Fitrah (natural
human disposition): trimming the mustache, letting the
beard grow, using the tooth stick (Siwak), rinsing the
nose, trimming the nails, washing the finger joints,
plucking the armpit hair, shaving the pubic hair, and
washing the private parts with water (after answering
the call of nature)." One of the narrators said: "I have
forgotten the tenth, except if it was rinsing the mouth".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this narration, ‘A’ishah, may Allah be pleased with
her, informs us that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said that there are ten practices
that are part of Fitrah, or sound human nature (natural
inclination to Islamic practice). The Fitrah is the natural
disposition upon which Allah Almighty created people.
What is intended is the sound Fitrah because the Fitrah
of some people deviates from soundness as a result of
the way in which they are raised. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Every
newborn is born upon the Fitrah, and then his parents
either turn him into a Jew or a Christian or a
Zoroastrian." The first act of the Fitrah is to trim the
mustache or to shave it to the point where the upper lip
becomes visible, for the sake of hygiene. When the
mustache is too long, it comes into contact with the food
and drink that the person consumes. An overgrown
mustache is an ugly and abhorrent sight for many
people. A Muslim man should regularly trim or clip his
mustache and not let it grow for more than forty days.
Anas, may Allah be pleased with him, reported: "A time
limit was set for us regarding trimming the mustache,
clipping the nails, and plucking the pubic hair; that we
do not leave that for more than forty nights." The
second act of the Fitrah is letting the beard grow. The
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**

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنها- خترب اعئشة
 و"ال ِف ْطرة" يه. جبُملة من سنن الفطرة-عليه وسلم
َْ
 وجعلهم،خللقة الِت خلق اهلل عباده عليها
ِ ا
 وأنها من اخلري واملراد بذلك ال ِف َطر،مفطورين عليها
َ ْالمن
ُ السليمة؛ ألن الفطر
حرفة ال عربة بها؛ لقول
 "لك َمولود يُودل ىلع:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ
."ال ِف ْطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو ي َم ِّج َسانه
ُّ
َ َ
َ
ُّ َ
 ملا يف،ارب" َحفه حىت تبدو الشفة
ِ  "قص الش:فأوهلا
 فإن، واتلحرز مما خيرج من األنف،ذلك من انلظافة
شعر الشارب إذا تدىل ىلع الشفة بارش به ما يتناوهل

 وإن،خللقة بوفرته
ِ  مع تشويه ا،من مأكول ومرشوب
ََ
 فينبيغ للمسلم أن يتعاهد.استحسنه من ال يعبأ به
ِّ
شاربه بالقص أو احلَف وال يرتكه أكرث من أربعني
ِّ ُ
ً
"وقت
:-ريض اهلل عنه- يوما؛ ملا رواه مسلم عن أنس

، ونتف اإلبط، وتقليم األظفار،نلا يف قص الشارب
." أن ال نرتك أكرث من أربعني يللة،وحلق العانة

 ما نبت ىلع اذلقن:"وإعفاء اللحية"واللحية
ً َّ
 تركها ُم َوف َرة ال: واملقصود من إعفائها،واللحيني

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
beard is the hair that grows on the chin and jawbones.
"Letting it grow" means not to shave or shorten it at all.
The word I‘faa which is used in the Hadith in relation to
the beard originally means making something plentiful
and large. The derivative ‘Afaw is used in the Qur’an to
mean increase in the verse: {until they increased and
prospered} [Surat-ul-A‘raaf: 95] There are many
Hadiths in which the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered the Muslims to grow
their beards. He used three different words to
command his followers to let their beards grow: Waffiru,
Arkhu, and A‘foo. All three imperatives indicate the
command to keep it grown and refrain from taking from
it. Accordingly, it is impermissible for the Muslim man to
shave his beard under any circumstances. Shaving the
beard is against the practice of the Prophet,
disobedience to his command, and imitation of the nonbelievers. The third act of the Fitrah is to use the tooth
stick (Siwak or Miswaak). The Prophet said about it: "It
cleanses the mouth and pleases the Lord." It is
recommended to use it at all times, and its use is
especially emphasized before ablution, before prayer,
after waking up from sleep, when someone’s breath
becomes foul, and when the teeth become yellow. The
fourth act of the Fitrah is rinsing the nose or Istinshaaqul-Maa, which literally means sniffing the water (and
then blowing it out). It cleans the nose by removing from
inside it what may cause harm. This should be done
both in ablution and outside of it. Any time a person
feels that he needs to clean his nose, he should rinse it
with water (by sniffing water in and blowing it out). The
frequency of this cleansing may differ from person to
person because some may only need to do it in ablution
while others may need to do it more frequently. The
fifth act of the Fitrah is clipping the nails, both the finger
and the toe nails. They should not be left without
clipping for more than forty days, based on the narration
of Anas, may Allah be pleased with him, mentioned
above. And in a narration by Abu Dawood: "The
Messenger of Allah set a time for us for shaving the
pubes and clipping the nails." The sixth act of the Fitrah
is washing the finger joints on the outside and inside of
the hand. Dirt tends to accumulate in them because
they are creased and wrinkled, and hence water may
not clean them thoroughly when the hands are washed
superficially. If the joints of one hand are rubbed by the
other hand, water will reach into the areas and clean
them thoroughly. Similar to the finger joints is any place
on the body where dirt tends to accumulate with or
without sweat, such as the ear canal, the inner thighs,
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 ال بقليل وال بكثري؛،يتعرض هلا حبلق وال بتقصري

 فاعفوها،ألن اإلعفاء مأخوذ من الكرثة أو اتلوفري
ََ
،]95: (حىت عفوا) [األعراف: كقوهل تعاىل،وكرثوها
صىل- وقد جاءت األحاديث الكثرية عن رسول اهلل

 باألمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛-اهلل عليه وسلم
: "أرخوا" وبلفظ: "وفروا" وبلفظ: فقد جاء بلفظ

 ولكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفريها وعدم،""أعفوا

 وىلع هذا ال جيوز للمسلم أن حيلق حليته،اتلعرض هلا
 فإن فعل فقد خالف طريق انليب،حبال من األحوال

 وعىص أمره ووقع يف مشابهة-صىل اهلل عليه وسلم. وأفىت بذلك علماء اللجنة ادلائمة وغريهم،املرشكني
ِّ
 أن السواك من خصال الفطرة الِت: يعين:""والسواك
َّ
َ  فهو،رغب بها الرشع
""م ْط َهرة للفم مرضاة للرب

وهلذا يرشع لك وقت ويتأكد عند الوضوء والصالة

.واالنتباه من انلوم وتغري الفم وصفرة األسنان وحنوها
ُ َ ْ ْ َ
 أن استنشاق املاء من الفطرة؛:اس ِتنشاق املاء" يعين
"و
 وإزالة ملا يف األنف من األوساخ الِت،ألنه تنظيف

 واالستنشاق يكون يف.قد تسبب هل األذية والرضر
الوضوء ويكون يف غري الوضوء لكما احتجت إىل

 وهذا،تنظيف األنف فاستنشق املاء ونظف أنفك

 من انلاس من ال حيتاج إىل،خيتلف باختالف انلاس
ً
.كثريا
هذا إال يف الوضوء ومن انلاس من حيتاج إيله
ً ومن ذلك
 فإنها،  أي من سنن الفطرة املضمضة:أيضا
من الفطرة؛ فالفم واألنف يتوارد عليهما كثري من

 "قص. فاكن من الفطرة االعتناء بهما،األوساخ

، تقليم األظفار: األظفار" يعين من خصال الفطرة

 فال ترتك أكرث،واملراد بذلك أظفار ايلدين والرجلني
ً
ْ َ
ََ
"اجم
ِ  "وغسل الرب.من أربعني يوما؛ للحديث السابق
ََ ْ َ
اصل األصابع الظاهرة وابلاطنة؛ ألنها
ِ أي غسل مف
،مواضع جتتمع فيها األوساخ؛ تلجعدها وانكماشها
ُ
ُ
ُ
 وأن ت َم َّر، وإذا تعوهدت بأن تدلك،فقد ال يصلها املاء
 فاكن من، فإن املاء يَصل إيلها،عليها ايلد اثلانية
ُّ ُ
 ويلحق بالرباجم لك موضع من.الفطرة االعتناء بها
َ ٌ َ
كص َماخ األذن
ِ ابلدن اجتمع فيه وسخ بِع َرق أو غريه
َ
 وغريها مما يغلب عليه-بواطن األفخاذ- واملغابِن

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ
and anywhere else water may not thoroughly reach. "ونتْف اإلبْط" يعين من خصال الفطرة
.االستتار
The seventh act is plucking the armpit hair. The armpits
ْ
are an area where sweat and dirt gather and cause a  وذلك أنه، وهو سحبه وشده من أصوهل،نتف اإلبط
stench. They should not be left unshaven for more than ، وجتتمع فيه األوساخ،يف ماكن يكرث فيه العرق
ً  وال يرتك أكرث من أربعني،وتتغري معه الراِئة
forty days, based on the aforementioned narration of
يوما؛
Anas, may Allah be pleased with him. It is better to
pluck the armpit hair rather than shave it if one is able  واألفضل،-ريض اهلل عنه- ملا تقدم من حديث أنس
to do so because that removes the whole hair and  فال بأس، وإذا اكن انلتف يشق،َنتْفه إن قَوي عليه
weakens the roots and therefore eventually hinders hair
َ
growth in that area, which is recommended in the من احللق أو استعمال الكريمات املزيلة؛ ألن الغرض
ْ
َ . وقد حصل،إزاتلها وتنظيف املحل
َ "وحلق
Shariah. If plucking is overly difficult, it is acceptable to "العانة
shave it or to use depilatory (hair removing) creams
َ
 وهو،أي أن من ِخصال الفطرة إزالة شعر العانة
because the objective is to clean the area, which is
َ
ُُ
achieved by shaving or using such creams. The eighth ، من الرجل واملرأة،شن انلابت حول القبل
ِ الشعر اخل
act of the Fitrah is shaving the pubic hair, which is the  سواء باحللق أو انلتف أو القص،فمن الفطرة إزاتله
coarse hair that grows around the frontal genitals of
both men and women. It is part of sound and أو باستعمال املستحرضات احلديث؛ ألن املقصود
wholesome human nature to remove this hair, whether  وال يرتك أكرث من، وقد حصل به املطلوب،اتلنظيف
by shaving, plucking, trimming, or using modern
ً
products. The objective is to keep that area clean using ريض اهلل- أربعني يوما ملا تقدم من حديث أنس
ُ َ ْ
any available means. It is important not to let the pubic ، "وان ِتقاص املاء" يعين من الفطرة انتقاص املاء.-عنه
ُ
hair grow for more than forty days, based on the above
 ويؤيد هذا املعىن رواية أيب داود، باالستنجاء:وفَس
mentioned narration of Anas. The ninth act of the Fitrah
mentioned in the Hadith is Intiqaas-ul-Maa, which was  عن-ريض اهلل عنه- وابن ماجه عن عمار بن يارس
interpreted to mean Istinjaa, or washing one's genitals ، املضمضة: "من الفطرة:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
with water after using the lavatory. This interpretation is
corroborated by the narration of Abu Dawood and Ibn  إزالة اخلارج: واالستنجاء،" واالنتضاح..واالستنشاق
َ َ اكملاء واحل،من السبيلني بطاهر
Maajah in which ‘Ammaar ibn Yaasir, may Allah be ،جر واخلرق واملناديل
pleased with him, reported that the Prophet, may
ونسيْت
ِ : "قال الراوي.وحنو ذلك مما هل خاصية اإلزالة
Allah's peace and blessings be upon him, said: "From
the acts of the Fitrah are: rinsing the mouth, sniffing العارشة إال أن تكون املضمضة" فهذا شك من
ْ ُ
water into the nose … and Intidaah (sprinkling water كمل ظاهر
 ت، وحاصله أن هذه األشياء لكها.الراوي
over the genitals)." Istinjaa is defined as removing any
residue of what comes out of the front and back  وتدفع عنه األشياء الضارة،اإلنسان وتطهره وتنظفه
passages of human excretion, (urine and stool, etc.)
.واملستقبحة
with a pure substance such as water, stone, cloth,
tissue paper, and similar things by which the filth can
be removed. Istinjaa is mandatory before one prays
because removal of impurities is a condition for the
validity of prayer. The narrator was doubtful about what
the tenth act of the Fitrah was and said: "...and I have
forgotten the tenth, except if it was rinsing the mouth."
This is doubt about what he heard from the narrator
who preceded him in the chain of narration. The mouth
and nose both receive much pollutants, and thus it is
part of sound nature to clean them regularly. In brief,
all of these acts clean, cleanse, and perfect the outside
of a person's body and keep him safe from harmful
elements and bad hygiene.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ ُ
اجل ِبلة الِت خلق اهلل انلاس عليها ،وجبلهم ىلع فعلها.
• الفطرة  :يف اللغة االبتداء واالخرتاع ،املراد هناِ :
• إعفاء اللحية  :تركها ال يقص منها يشء.
َ
• االستنشاق  :إيصال املاء إىل أىلع األنف.

• العانة  :الشعر انلابت أسفل ابلطن حول الفرج.
• اسنتقاص املاء  :االستنجاء.
• الرباجم ُ :ع َقد َ
األصابِع.

فوائد احلديث:
 .1أن هذه اخلصال من السنة القديمة الِت اختارها االنبياء واتفقت عليها الرشائع القديمة ،ويه أمور تقتضيها انلظافة والطبيعة اإلنسانية.
 .2اعتناء الرشيعة بانلظافة.
ُ
 .3األخذ من اللحية خمالف للفطرة الِت ف ِط َر انلاس عليها.
 .4يدل مفهوم احلديث ىلع عدم مرشوعية حلق الشارب.
 .5مرشوعية االستنجاء باملاء.
ً
ً
 .6أن نسيان الراوي بلعض أفراد احلديث ال يقدح يف صحة احلديث ،إذا اكن أصل احلديث ثابتا.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .ديلل

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .كنوز رياض
الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار :عبد الرمحن بن سعدي  -املحقق :عبد الكريم بن رسيم ال
ادلريين دار النرش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1422ـه2002 -م  -فتاوى اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -املجموعة األوىل -
رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع  -الرياض.

الرقم املوحد)3730( :
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`Aqra Halqa (an exclamatory expression
denoting annoyance)! Did she perform the
Tawaaf of Ifaadah on the Day of Sacrifice
(10th of Dhul-Hijjah)? It was said: Yes. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: Then you can depart (with
us).

َْ
َْ َ
ْ
، نعم: أطافت يوم انلَّح ِر؟ قيل، حلَق،عق َرى
ْ َ
 فان ِف ِري:قال
**

770. Hadith:

: احلديث.770

َْ
 « َح َججنا مع: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ْ َّ
َ ْ َََ
،انلح ِر
 فأفضنا يوم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ
-صىل اهلل عليه وسلم-  فأراد انليب،فحاضت َص ِف َّية

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "We
performed Hajj with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and performed the Tawaaf of
Ifaadah on the Day of Nahr (slaughtering the sacrificial
animals). Safiyyah got her menses and the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, desired
from her what a husband desires from his wife. I said to
him: 'O Messenger of Allah! She is having her menses.'
He, may Allah's peace and blessings be upon him, said:
'Is she going to detain us?' They said: 'O Messenger of
Allah, she had performed the Tawaaf of Ifaadah on the
Day of Nahr.' Thereupon, he, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'Then (you can) depart.'"
In another wording, The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "`Aqra Halqa (an
exclamatory expression denoting annoyance)! Did she
perform the Tawaaf of Ifaadah on the Day of Sacrifice
(10th of Dhul-Hijjah)?’ It was said: ‘Yes.’ The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
‘Then you can depart (with us)”’.

، يا رسول اهلل: فقلت،منها ما يريد الرجل من أهله
َ
ُ
، يا رسول اهلل: أ َحاب ِ َست َنا يه؟ قالوا: قال،إنها حائض
ْ
ْ َّ
: ويف لفظ.» اخ ُر ُجوا: قال،انلح ِر
إنها قد أفاضت يوم
َْ َ
َْ َ
، حلىق، «عقرى:-صىل اهلل عليه وسلم- قال انليب
ْ َ
ْ َّ
.» فان ِف ِري: قال، نعم:انلح ِر؟ قيل
أطافت يوم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`A'ishah, may Allah be pleased with her, mentioned that
they performed Hajj with the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, on the Farewell Hajj,
and after they had finished their rituals, they moved on
to the Sacred Mosque to perform the Tawaaf of
Ifaadah. His wife Safiyyah, may Allah be pleased with
her, was with them. When it was the night of departure,
Safiyyah got her menses, and the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, desired from her
what a husband desires from his wife. `A'ishah told him
that Safiyyah was having her menses. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, thought
that she had got her menses before she made the
Tawaaf of Ifaadah. Since this Tawaaf is a major pillar of
Hajj without which Hajj is not complete, thus, she would
prevent them from leaving Makkah until she attained
purity from her menses and made Tawaaf. So, he, may
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 أنهم حجوا مع انليب:-ريض اهلل عنها- ذكرت اعئشة

 فلما قضوا. يف حجة الوداع-صىل اهلل عليه وسلم ومعهم،مناسكهم أفاضوا وطافوا بابليت العتيق
َ َّ
َّ زوجه َص
،انلفر
 فلما اكن يللة.-ريض اهلل عنها- فية
َّ "ص
َ حاضت
-صىل اهلل عليه وسلم- فية" فجاء انليب

 فأخربته اعئشة،يريد منها ما يريد الرجل من أهله
 أنه أدركها-صىل اهلل عليه وسلم-  فظن،أنها حاضت
احليض من قبل فلم تطف طواف اإلفاضة؛ ألن هذا
 فستمنعهم من،الطواف ركن ال يتم احلج بدونه

 فقال تلك،اخلروج من مكة حىت تطهر وتطوف

اللكمة املشهورة الِت تقال ىلع األلسن بدون إرادة
َْ
َْ
صىل اهلل عليه-  قال، عق َرى َحلىق:معناها األصيل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وسلم :-أحابستنا يه هنا حىت تنتيه حيضتها Allah's peace and blessings be upon him said: "`Aqra
Halqa!", which is a famous statement pronounced
وتطوف حلجها؟ فأخربوه أنها قد طافت طواف without intending its true meaning. The Prophet, may
اإلفاضة قبل حيضها ،فقال :فلتن ِفر ،إذ لم يبق عليها Allah's peace and blessings be upon him, then asked
whether she was going to detain them until she attained
إال طواف الوداع ،ويه معذورة يف تركه.
purity from her menses and made her Tawaaf for her
Hajj. They told him that she had already performed it
before she got her menses. So, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said that she
could depart with them, since nothing was left for her to
do except the Tawaaf of Wadaa`, which she had a
concession to leave off.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أراكن احلج
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• حججنا  :اعم حجة الوداع.
ََ ْ
َّ ْ
انلح ِر  :فاض املاء :سال ،وسيم طواف الزيارة بطواف اإلفاضة؛ لزحف انلاس ودفعهم بكرثة يف بِطاح مكة ،إىل ابليت احلرام كأنهم
• أفضنَا يوم
يسيلون.

• فحاضت  :أصابها احليض ،وهو يمنع من الطواف ومجاع الرجل لزوجته.
ُ
• َص ِف َّية  :أ َّم املؤمنني.
• ما يريد الرجل من أهله  :من زوجته ،وهو اجلماع.
َ ُ
أحاب ِ َستنَا؟  :أي :أمانعتنا من اخلروج من مكة؟.
•
• قالوا  :أي :احلاَضون.
َّ ْ
انلح ِر  :يوم العيد.
• يوم
ُ ْ
ُ
ُ
• اخرجوا  :خطاب للحاَضين ،أي :من مكة.
ً
َ ْ
َْ
ً ُ
• عق َرىَ ،حلىق  :أوال :معىن اللكمتني يف اللغة :ادلاعء بالعقر ،وهو مثل اجلرح يف اجلسد ،وادلاعء بوجع احللق أيضا ،وخ ِّرج معناه ىلع أنهما
صفتان للمرأة املشؤومة ،أي :أنها تعقر قومها وتستأصلهم ،وحيتمل أن يكونا مصدرين مثل الشكوى .ثانيًا :لم يقصد انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -منهما حقيقة ادلاعء ،وإنما هما لفظان جيريان ىلع لسان العرب ،كـ "تربت يداك" و" ثكلتك أمك" ،يه يف األصل داعء ىلع من قيلت هل،
ثم استعملت يف غري ادلاعء.
َّ
َ
• قيل  :قال بعض احلاَضين ،أو قالت ص ِفية.
ُ ْ
• فانفري  :اخ ِريج.

فوائد احلديث:

 .1مرشوع ايقاع طواف اإلفاضة يوم انلَّحر.

 .2استعمال الكناية عما يستَّح من اتلرصيح به.

 .3جواز اإلخبار عما يستَّح منه للمصلحة.
ُّ
 .4اتلحلل اثلاين يستباح به مجيع حمظورات اإلحرام حىت اجلماع.
 .5حتريم وطء احلائض.
ً
ً
ً
 .6وجوب إعالم وتنبيه من أراد أن يفعل شيئا حمرما جاهال به.

 .7العفو عما جيري استعماهل من ألفاظ ادلاعء بدون قصد ملعناه.

 .8أن طواف اإلفاضة ركن من أراكن احلج ،ال يسقط حبال ولو حبيض.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .9أن ىلع أمري احلج ورئيس الرفقة وحنوهما انتظار من حاضت حىت ينتيه حيضها ،وتطوف طواف احلج.
 .10عدم صحة طواف احلائض.

 .11أن املرأة ال تسافر بدون حمرم.

 .12حسن راعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.

 .13أن طواف الوداع غري واجب ىلع احلائض ،وأنها خترج ،وليس عليها ِفداء؛ لرتكها الطواف.

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،
2005م .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)5208( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
َ َّ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- علم ِِّن رسول اهلل
ِّ
ُّ َ َّ
ُ ِّ َ ُ
 كما يعلم ِِّن السورة من، كيف بني كفيه،التشهد

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, taught me the
Tashahhud, with my hand between his two
hands, as he would teach me a Surah from
the Qur’an

القرآن

**

771. Hadith:

: احلديث.771

َّ
 َعل َم ِين: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن َم ْس ُعود
ِّ َ ُّ َ َّ
 كيف بني، التشهد-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َّ ُ
َّ : كما ُي َعلِّ ُمين السورة من القرآن،كفيه
,اتل ِح َّيات َلل
ِ
ُ َ ِّ َّ َ ُ َ َ َّ َ
 السالم عليك أيها انليب،والصلوات والطيبات

‘Abdullaah ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him,
reported: ''The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, taught me the Tashahhud,
with my hand between his two hands, as he would
teach me a Surah from the Qur’an: 'At-Tahiyyaatu
lillaahi was-salawaatu wat-tayyibaat, as-salaamu
'alaika ayyuhan-Nabiyyu wa rahmatu Allahi wa
barakaatuhu. As-salaamu 'alayna wa 'alaa 'ibaad
illahis-saalihin, ashahdu an laa illaaha ill-Allah wa
ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.'
(Greetings, prayers and good words are due to Allah.
Peace be upon you, O Prophet, and so is Allah's mercy
and blessings. Peace be upon us and upon the
righteous slaves of Allah. I bear witness that none has
the right to be worshiped except Allah, and I bear
witness that Muhammad is His slave and Messenger.)''
In another wording: ''If one of you sits in the prayer, let
him recite: 'At-Tahiyaatu lillaah...' and he mentioned the
rest of the Hadith.'' It also contains: ''If you do this, then
you have sent the greeting of peace to every righteous
servant in the sky and the earth.'' And further, ''Then let
him choose the supplication he would like to recite.''

 السالم علينا وىلع عباد اهلل،ورمحة اهلل وبراكته

 أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأشهد أن حممدا،الصاحلني

 «إذا قعد أحدكم يف: ويف لفظ.»عبده ورسوهل

 «فإنكم: وفيه،» وذكره... اتلحيات هلل:الصالة فليقل
َّ
إذا فعلتم ذلك فقد َسل ْمتُ ْم ىلع لك عبد صالح يف
َ ََْ َ
ْ َّ خ
ري من املسألة ما
 فليت... « :» وفيه... السماء واألرض

».شاء

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Abdullaah ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him,
mentions that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, taught him the Tashahhud that
is recited in the sitting position during the prayer after
the first two Rak‘ahs (units of prayer) of the threeRak‘ah and four-Rak‘ah prayers as well as in the last
sitting in the two-Rak‘ah prayer. The Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, was gentle
with Ibn Mas‘ood as he placed his hand between his
two hands and taught him the Tashahhud. This
invocation starts with glorifying Allah, the Almighty, in
absolute terms. He deserves all prayers, acts of
worship, good words, actions, and attributes. Next,
peace and blessings, mercy and goodness, and
perfections are to be invoked upon the Prophet. Then
one should supplicate for oneself and those present
from among the human beings and the angels. Then a
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**

 أن انليب-ريض اهلل عنه- يذكر عبد اهلل بن مسعود
َ َّ
 اذلي يقال يف، علمه التش ُّهد-صىل اهلل عليه وسلم،جلوس الصالة األول واألخري يف الصالة الرباعية
، ويف اجللوس األخري يف الصالة اثلنائية،واثلالثية

 اعتىن بتعليمه-صىل اهلل عليه وسلم- وأن انليب
 فقد ابتدأت بتعظيم اهلل. فجعل يده يف يده،التشهد

 وأنه املستحق للصلوات، اتلعظيم املطلق،-تعاىل-

 والطيبات من األقوال واألعمال،وسائر العبادات
َّ -تعاىل-  وبعد أن أثىن ىلع اهلل.واألوصاف
ثىن

 بالسالمة من-صىل اهلل عليه وسلم- بادلاعء للنيب
، وسأل اهلل هل الرمحة واخلري،انلقائص واآل َفات
 ثم داع نلفسه واحلاَضين،والزيادة الاكملة من ذلك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
من اآلدميني واملالئكة .ثم عم بداعئه عباد اهلل

الصاحلني لكهم ،من اإلنس ،واجلن ،واملالئكة أهل
السماء واألرض ،من السابقني والالحقني ،فهذا من

جوامع لكمه -صىل اهلل عليه وسلم .-ثم شهد الشهادة
ً
اجلازمة بأنه ال معبود حبق إال اهلل ،وأن حممدا -صىل
اهلل عليه وسلم -هل صفتان :إحداهما :أنه متصف

بصفة العبودية .واثلانية :صفة الرسالة .والك
ُُ
الصفتني ،صفة تكريم وترشيف ،وتوسط بني الغل ِّو

واجلفاء .وقد ورد للتشهد صفات متعددة ،ولكن
َّ َ
أفضلها وأشهرها تش ُّهد ابن مسعود اذلي ساقه

general supplication is to be made for all the righteous
servants of Allah from among the humans, jinn, angels,
and all the inhabitants of the heavens and the earth,
those from the past and those to come in the future.
That is one of the comprehensive prayers that the
Prophet made. Then one is to bear witness that there
is no deity who is truly worthy of worship except Allah
and that Muhammad is 1. Allah's slave and 2. Allah's
messenger. Both attributes are honorary and midway
between elevating the Prophet to divine degrees and
undervaluing him. The Tashahhud can be said in
different ways, as shown by reports. However, the
report of Ibn Mas‘ood is the best and most famous one.
Other authentic attributes may be incorporated.

املصنف ،وجيوز اإلتيان بما صح من بايق الصفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ َ
َّ َ
َّ َ
• التش ُّهد  :صيغة اتلحيات لكها ،وإطالق التش ُّه َد عليها من باب إطالق ابلعض وإرادة اللك ،ألن التش ُّه َد أعظم ما يقال فيها.
ُ
• كيف بني كفيه  :كف ابن مسعود بني كيف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمسكه بهما ،يلرصف انتباه ابن مسعود إيله ،والغرض من ذكرها إظهار
َّ َُّ
اهتمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالتشهد وضبط ابن مسعود هل.
ُ ِّ
َ ِّ
• كما ي َعل ُم ِين السورة من القرآن  :يُلق ِّين التشهد اكلقرآن ،هو تشبيه يدل ىلع اعتناء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذا التشهد لفظا ومعىن.
• َّ
اتل ِح َّيات  :مجع حتية :ويه لك قول أو فعل دال ىلع اتلعظيم ،ولكها مستحقة هلل -عز وجل-.
َّ َ ُ
الصل َوات  :مجع صالة ،ويه العبادة املعروفة فرضها ونفلها هلل وهو املستحق أن يصىل هل.
•
َّ ِّ َ ُ
• الطيبات  :يه األقوال واألفعال واألوصاف الطيبة وادلالة ىلع الكمال ،لكها مستحقة هلل -تعاىل-.
• السالم عليك  :السالمة من لك آفة ومكروه ،واجلملة خرب بمعىن ادلاعء واخلطاب فيها للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
• انليب  :هو البرش اذلي أوَح اهلل إيله برشع من عنده.
• وبراكته  :خرياته الكثرية املستمرة.

• السالم علينا  :معرش األمة اإلسالمية ومنهم املصيل نفسه ومن معه من املصلني إن اكن يف مجاعة.
• عباد اهلل  :مجع عبد وهو املتذلل هلل بالطاعة.

• الصاحلني  :القائمني حبقوق اهلل وحقوق عباده.

• أشهد أن ال هلإ إال اهلل  :أي أقر إقرارا جازما به اكملشاهد بما أقر بأنه ال معبود حق إال اهلل.
َ َّ ُ َ ً َ ْ ُ
ُُ
ورسوهل  :هو تصديقه فيما أخرب وطاعته فيمايأمر به واجتناب ما نىه عنه ،وأن ال يعبد اهلل إال بما رشع.
• أن حم َّمدا عبد ُه
• فعلتم ذلك  :أي قلتم ذلك ،عرب بالفعل عن القول.
• فليتخري  :فليقل ما خيتار.

• من املسألة  :أي من سؤال اهلل ،واملراد داعؤه.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث بيان كيفية التشهد.
 .2أن حمل هذا التشهد القعود بعد السجدة األخرية يف لك صالة ،وبعد الركعة اثلانية يف اثلالثية والرباعية.
 .3وجوب اتلحيات يف التشهد األول وركنيته يف التشهد األخري ،وإن تشهد بغريه مما صح عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جاز.
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 .4حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته وعنايته بذلك.

 .5أهمية هذا التشهد؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -علمه البن مسعود -ريض اهلل عنه -كما يعلمه السورة من القرآن.

 .6فضيلة ابن مسعود حيث اكن ممن يتلىق القرآن من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7جواز ادلاعء يف الصالة بما أحب ما لم يكن ً
إثما.
 .8ويؤخذ من مفهومه حرمان الكفار وأهل الفسق من هذه ادلعوات املباراكت.

 .9استحباب ابلداءة بانلفس يف ادلاعء.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة 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،
1423ه.

الرقم املوحد)3096( :

521

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
َ
ع ِمل قليال وأجر كثريا

He did a little but was greatly rewarded
**

772. Hadith:

: احلديث.772

َ
صىل اهلل-  أَت انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن الرباء
َّ َ ٌ
، يا رسول اهلل: فقال، َر ُجل ُمقن ٌع باحلَديد-عليه وسلم
َ ْ
َ
ْ َ
ْ ُ َ ُ َُ
 فأسلم ثم قاتل،» ثم قاتل، «أس ِلم:أقاتِل أ ْو أس ِل ُم؟ قال
َُ
 « َع ِمل:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل.فق ِتل
ُ
».قليال وأجر كثريا

Al-Baraa, may Allah be pleased with him, reported: "A
man wearing an iron armor came to the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, and said: 'O
Messenger of Allah, shall I fight or embrace Islam?’ He,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
'Embrace Islam, then fight.' He embraced Islam, then
fought and was killed. The Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, said: 'He did
a little but was greatly rewarded.’"
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A man came to the Prophet, may Allah’s peace and  يريد-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
blessings be upon him, wishing to fight in the cause of
اجلهاد معه وهو البس
Allah with him. He was completely covered in an iron للحديد وقد غطاه ولم يكن
ُ
ْ
َ
armor, but had not yet entered Islam. He said: "O  يا رسول اهلل أجاهد ثم أسلم أم أسلم: فقال،قد أسلم
َ ثم
Messenger of Allah, do I fight in the cause of Allah and
َ  فأسلم،" " أسلم ثم جاهد:  فقال هل،أجاهد
الر ُجل
then enter Islam, or enter Islam then fight in the cause
ُ
of Allah?" He, may Allah's peace and blessings be upon صىل اهلل-  فقال رسول اهلل، فقاتل حىت قتل،ثم جاهد
ُ ً
َ :-عليه وسلم
ً
him, said to him: "Embrace Islam, then fight in the  بالنسبة:كثريا"؛ أي
"ع ِمل قليال وأجر
cause of Allah." So, the man embraced Islam, then
fought in the cause of Allah until he was killed.  فاملدة بني إسالمه إىل مقتله مدة،إىل زمان إسالمه
Thereupon, the Messenger of Allah, may Allah’s peace  ومع ذلك أجر كثريا؛ ألن اجلهاد يف سبيل اهلل،يسرية
and blessings be upon him, said: "He did a little but was
تعاىل إلعالء لكمته من أفضل األعمال وأعظمها
greatly rewarded", i.e. he did a little and was rewarded
ً
.أجرا
a lot in relation to the period he lived as a Muslim, as
the time between the man's embracing of Islam and his
death was a short one, yet he was rewarded in
abundance. That is because fighting in the cause of
Allah, Exalted, in order to raise high His Word is one of
the most virtuous deeds and most tremendous in
reward.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
. متفق عليه:راوي احلديث
َ َ ْ  ال:اتلخريج
- ريض اهلل عنهما- ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. متغط بالسالح: • مقنع باحلديد

:فوائد احلديث

ُّ ْ ُ
. وأن اإلسالم يَهدم ما اكن قبله، أن األعمال الصاحلة ال يعتَد بها إال بعد اإلسالم.1
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 .2فضل الشهادة يف سبيل اهلل وكبري أجرها عند اهلل.

 .3فيه جواز لبس احلديد وما يمنع من سهولة وصول األعداء إيله ،وأنه غري مناف حلب الشهادة.
َ
 .4من َع ِمل عمال ظاهره الصالح قبْل إسالمه ومات لم يُكتب هل األجر.
ُ
 .5اإلسالم ُمقدم ىلع نرصة املسلمني.
 .6عدم جواز االستعانة باملرشكني يف القتال.

 .7اهلل سبحانه ينظر إىل قلوب عباده وصدقهم معه ال إىل صورهم.
 .8العمل القليل قد يُغين عن عمل كثري.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،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 - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف سليم بن عيد اهلاليل،دارابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه- .رشح صحيح ابلخارى البن بطال األندلّس،حتقيق :أبو تميم يارس
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،املحقق :د.
بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م- .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
حممد إسحاق َّ
َّ
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.

الرقم املوحد)3570( :
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ُ ُ
َ َ ُ َ َ ِّ ُ َ
َ ْ
ت ََى
يلع أعمال أميت ،حسنها وسيئها
عرض
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َُ ُ َ
ْ َ َ
َ َ
ف َوجدت يف حما ِس ِن أعمال ِها األذى يماط ع ِن
َ َ
َ ْ َ َ
َ َ
َ َ ُ
َّ
اوئ أعمال ِها انلُّخاعة
الط ِريق ،ووجدت يف مس ِ
ُْ َ
َ ْ
َ ُ
جد ال تدفن
تكون يف المس ِ

 .773احلديث:

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل
ُ ُ
ُ َ ْ
ت َ َ َّ
يلع أعمال أمِتَ ،ح َسنُ َها
عليه وسلم«:-ع ِرض
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ِّ ُ َ َ َ َ ُ
دت يف حمَاسن أ ْع َمال َها األذى ي َم ُ
اط َع ِن
وسيئها فوج
ِ
ِ
ِ
َ
ُّ َ َ ُ
ْ
َ َ ُ
َّ
َ َ
ئ أع َمال ِ َها انلخاعة
او ِ
الط ِر ِ
يق ،ووجدت يف مس ِ
ُْ َ
َ ُ ُ
ون يف َ
الم ْس ِج ِد ال تدف ُن».
تك
درجة احلديث :صحيح.

The deeds of my Ummah, the good and the
bad thereof, were presented to me. I found
the removal of harm from the road among
their good deeds, and the spittle in a
mosque that was not buried among their
bad deeds.
**

773. Hadith:

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "The deeds of my Ummah, the good
and the bad thereof, were presented to me. I found the
removal of harm from the road among their good deeds,
and the spittle in a mosque that was not buried among
their bad deeds".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

عرض اهلل -عز وجل -أعمال األمة ىلع نبينا -صىل Allah, Glorified and Exalted be He, presented the deeds
of all Muslims to our Prophet, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم ،-فوجد من حماسنها :إزالة ما يؤذي blessings be upon him, and he found the removal of
املارة من الطريق ،ووجد من سيئها أن يبصق اإلنسان harmful things from the road among the good deeds,
and spitting in the mosque and not removing the spit by
يف املسجد وال يزيلها بادلفن أو بغريه.
burying it or by any other way is among the bad deeds.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

• ُعرضت يلع  :بُيِّ ْ
نت يل.
• فوجدت  :أي :رأيت.

• األذى  :لك ما يرض باملارة من حجر أو شوك أو غريه.
ُ
• يُماط  :ينَ ََّّح ويبعد.
• مساوئ  :سيئات.

• انلخاعة  :الزبقة الِت خترج من الفم وتصعد من احللق.
ُ
• ال تدفن  :أي :ال تزال بادلفن.

فوائد احلديث:

َ
ُ
 .1إطالع اهلل -سبحانه وتعاىل -رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أعمال أمته.
 .2األعمال تنقسم إىل حسن ويسء.
َّ
َ َّ
 .3األعمال احلسنة لك عمل فيه خري وإن دق ،والسيئة الِت فيها رش وإن دق.

 .4ينبيغ اإلكثار من وجوه اخلري؛ إذ من مجلتها ما يظنه انلاس ال شأن هل ،كإماطة األذى عن الطريق.

 .5احلث ىلع فعل ما ينفع انلاس وجيلب هلم مصلحة ،وابلعد عن لك ما يرض بهم وجيلب هلم مفسدة.

 .6وجوب احرتام املساجد واملحافظة ىلع آدابها وإخراج األوساخ منها.
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املصادر واملراجع:
-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل1418ه - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4813( :
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The rewards of my Ummah (my people)
were presented before me, even (the
reward of) a speck (dust particle) that
someone removes from the mosque; and
the sins of my Ummah were presented
before me, and I did not see a sin greater
than that of someone who was given a
chapter or a verse of the Qur'an, then he
forgot it

عرضت يلع أجور أميت حىت القذاة خيرجها

، وعرضت يلع ذنوب أميت،الرجل من املسجد

فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية
.أوتيها رجل ثم نسيها

**

774. Hadith:

: احلديث.774

صىل اهلل-  قال رسول اهلل: قال،عن أنس بن مالك
ُ ُ ُ ُ ََ ْ َ ُ
َ َ
َّ  «عرضت:-عليه وسلم
ور أ َّم ِِت َح َّىت القذ ُاة
يلع أج
ِ
َُّ
َ
َ
ُ
َّ ُخير ُجها
َّ
، وع ِرضت يلع ذنوب أمِت،الر ُجل من املسجد
ِ
َ َ ً َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
 أو آية أو ِتيها،فلم أر ذنبا أعظم ِمن سورة ِمن القرآن
َ
ٌ
». ثم ن ِسيَها،َر ُجل

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "The rewards
of my Ummah (my people) were presented before me,
even (the reward of) a speck (dust particle) that
someone removes from the mosque; and the sins of my
Ummah were presented before me, and I did not see a
sin greater than that of someone who was given a
chapter or a verse of the Qur'an, then he forgot it."
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Hadith reported by Anas ibn Maalik, may Allah be
pleased with him, comprises one of the aspects of
prophethood of Prophet Muhammad, may Allah's
peace and blessings be upon him, as he said: 'the
rewards and sins were presented before me', perhaps
this was on the night of the Ascent (al-Mi`raaj journey).
'The rewards of my Ummah' means the reward of their
good deeds. The rewards presented included
everything even dust particles that may harm Muslims
such as straws, dirt, filth, or anything else. In this
statement, a missing part must be implied, i.e. the
rewards of 'the deeds of' my Ummah'. The reward of a
speck (dust particle) means the reward of removing it.
It teaches us that one is rewarded for anything he
removes from the mosque, no matter how small,
because it is a means of cleaning the house of Allah.
By implication, the Hadith also tells us that it is a sin to
bring dust particles into the mosque. By referring to
smaller things, the Hadith also warns of greater things,
because if such small deeds were recorded and
presented before the Prophet, then it is obvious that
bigger and greater deeds were also recorded and
presented. Then the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said, "I did not find a sin greater
than…a chapter," i.e. greater than the sin of forgetting
a chapter of the Qur'an. The severe warning against
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 ىلع-ريض اهلل عنه- اشتمل حديث أنس بن مالك

،-عليه الصالة والسالم- مظهر من مظاهر نبوته
َّ  (عرضت:-عليه الصالة والسالم- حيث قال
)يلع
 (أجور: يف قوهل.ولعل هذا العرض يف يللة املعراج

 حىت اكن من مجلة. ثواب أعماهلم:أمِت) أي
َ َ
 (القذاة) ما يقع يف العني من تراب أو تنب:املعروض

 ثم استعمل يف لك يشء يقع يف ابليت وغريه،أو وسخ
ً
 واملراد هنا اليشء القليل مما يؤذي،إذا اكن يسريا
 وال،املسلمني سواء اكن من تنب أو وسخ أو غري ذلك
 أجور أعمال:بد يف الالكم من تقدير مضاف أي
 وهذا، أجر إخراج القذاة: وأجر القذاة أي،أمِت

إخبار بأن ما خيرجه الرجل من املسجد وإن قل فهو

 ويفيد احلديث،مأجور فيه؛ ألن فيه تنظيف بيت اهلل
،بمفهومه أن من األوزار إدخال القذاة إىل املسجد

وفيه تنبيه باألدىن ىلع األىلع؛ ألنه إذا كتب هذا
 فيكتب الكبري ويعرض، وعرض ىلع نبيهم،القليل

 (فلم: ثم قال عليه الصالة والسالم.من باب األوىل
ً َ
 من ذنب نسيان سورة:أر ذنبا أعظم من سورة) أي

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اكئنة( .من القرآن) فالوعيد ىلع النسيان؛ ألجل أن forgetting the Qur'an is due to the fact that the Sharia is
mainly based on the Qur'an; so forgetting it is similar to
مدار هذه الرشيعة ىلع القرآن ،فنسيانه اكلسيع يف undermining the Sharia. If one says, 'forgetfulness is
اإلخالل بها ،فإن قلت :النسيان ال يؤاخذ به ،قلتnot punishable in Islam', it is replied by, 'what is meant :
ً
here is intentional abandonment of the Qur'an that
املراد تركها عمدا إىل أن يفِض إىل النسيان ،وقيل:
leads to forgetting it.' Another possible interpretation is
املعىن أعظم من اذلنوب الصغار إن لم تكن عن that this phrase means that the sin of forgetting the
استخفاف وقلة تعظيم .قوهل( :أو آية) أو للتنويعQur'an, while not belittling or disrespecting it, is greater .
than other minor sins. The meaning of 'or a verse' is to
(أوتيها رجل) أي :تعلمها أو حفظها عن ظهر قلبprovide variation. The meaning of 'someone given a .
(ثم نسيها) .وهذا حديث ضعيف ،ومن اذلنوب ما chapter or a verse from the Qur'an' is when he learned
or memorized it by heart, then he forgot it. However,
هو أعظم من ذلك يف األدلة الصحيحة اكلرشك
this Hadith is Da'eef/weak, and there are authentic
وعقوق الوادلين وشهادة الزور.
Hadiths that consider other sins greater than forgetting
the Qur'an, e.g. polytheism, disobeying parents, and
false testimony.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
راوي احلديث :رواه أبو داود
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
عرضا ،من باب َضب ،وعرضت اليشء :أظهرته وأبرزته.
• ُعرضت  :هو من :عرض يعرض
• أجور  :مجع أجر ،وهو اثلواب ىلع احلسنات.
ُ
• أمِت َّ :
أمة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -نواعن :أحدهما :أمة ادلعوة ،الِت تشمل لك من د ِيع إىل ادلين.واثلانية :أمة اإلجابة ،وهم اذلين
اتبعوه ،وهم املراد هنا.
• القذاة  :ما يسقط يف العني والرشاب ،واملراد هنا :األوساخ الصغرية ،مثل ِكَس األخشاب.

فوائد احلديث:
 .1عرضت ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثواب أعمال أمته ،كبريها وصغريها ،حىت ثواب القذاة ،الِت خيرجها الرجل من املسجد.
ُ َّ
َ
َّ
ريا يَ َر ُه (َ )7و َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْ َق َال َذ َّر ٍة َرشاًّ
{ف َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْ َق َال َذ َّر ٍة َخ ْ ً
 .2أن األعمال حتىص لكها ،الكبري منها واحلقري ،وتوىف أصحابها؛ كما قال -تعاىل:-
يَ َر ُه ( })8الزلزلة.
َّ
أن أعمال أمته عرضت عليه يللة عرج بهَّ ،
فاطلع ىلع أعمال أمته ،وثوابهم عليها.
 .3الظاهر

 .4أهمية تعظيم املساجد واحرتامها ،ومرشوعية تنظيفها وتطييبها.
ً
 .5املنقبة الكبرية نلبينا -عليه الصالة والسالم -حيث أراه اهلل -تعاىل -من آياته ،وأطلعه ىلع يشء من غيبه؛ لزيداد بصرية ويقينا ،مما يزيده
ً
ً
ومحاسا يف رساتله ،فعني ايلقني أرسخ من علم ايلقني.
نشاطا يف دعوته،
َّ
َْ
 .6أن املسلم ال حي ِقر من األعمال شيئًا؛ سواء أكانت حسنة أم سيئة ،فيأِت احلسنات كربت أو صغرت ،ويتجنب السيئات كبريها وصغريها،
فاللك حمىص يف كتاب مبني.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار
عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة
اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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)10899( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The blood money of the semi-intentional
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ،وال
killing is as aggravated as that of
يقتل صاحبه ،وذلك أن يَ ْ ُ
intentional killing, but the perpetrator is
زن َو الشيطان بني
not to be killed. This happens when the
ِّ َّ
ٌ
انلاس ،فتكون دماء يف عِميا يف غري ضغينة ،وال devil stirs enmity between people, causing
them to shed blood but not due to grudge or
ْحل سالح
carrying weapons in fighting.

 .775احلديث:

**

775. Hadith:

عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل
َ َّ ٌ ْ ُ
َ ْ
ْ
اهلل عليه وسلم -قال« :عقل ِشب ِه العمد ُمغلظ ِمثل
َْ
َْ
َُُْ َ
احبُ ُه ،وذلك أَ ْن يَ ْ ُ
زن َو
عق ِل العم ِد ،وال يقتل ص ِ
َّ
ُ
الشيْ َطان بني انلاس ،فتكون دماء يف ِع ِّم َّيا يف غري
َ
َض ِغينَة ،وال محْ ِل سالح».
درجة احلديث :حسن.

`Abdullah ibn `Amr, may Allah be pleased with both of
them, reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ''The blood money of the
semi-intentional killing is as aggravated as that of
intentional killing, but the perpetrator is not to be killed.
This happens when the devil stirs enmity between
people, causing them to shed blood but not due to
grudge or carrying weapons in fighting''.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان أن دية القتل شبه العمد -وهو

أن يقصد الرضب بما ال يقتل اغبلا اكلعصا -مغلظة

كدية القتل العمد ,ومقدارها مائة من االبل :ثالثون
َ
َجذعة -ويه انلاقة الِت أتمت السنة الرابعة ودخلت

يف اخلامسة ,-وثالثون ِحقة -ويه انلاقة الِت
استكملت السنة اثلاثلة ،ودخلت يف الرابعة,-

وأربعون خلفة -أي حامال ,-ويأِت القتل شبه العمد
اغبلا من غري عداوة وال ضغينة ،وال محل سالح،

وإنما قد يغري الشيطان بوساوسه بني انلاس بسبب

مزاح أو لعب ،فتحصل املضاربة والقتل اذلي لم
َّ
فتتكون ادلماء بني انلاس.
يقصد،

Brief Explanation:
**

This Hadith shows that the blood money for the semiintentional killing –which results from hitting with
–something that generally does not kill such as a stick
is as binding as the blood money for intentional killing.
Its amount is one hundred camels; thirty of which
should have completed four years of age and started
the fifth, thirty should have completed three years of
age and started the fourth, and forty should be pregnant
she-camels. Mostly, semi-intentional killing is not
caused by animosity or the carrying of weapons.
Rather, the devil might whisper to people to attack each
other because of joking or playing. So, they engage in
fighting, leading to unintentional killing and thus blood
is shed and payment of blood money becomes
obligatory.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً
ُ
ً
اجلناية.
• ِشبه العمد  :هو أن يقصد جناية ىلع شخص بما ال يقتل اغبلا ،فيموت من تلك ِ
َ َ
• مغلظة  :ادلية املغلظة :يه الِت تكون يف قتل العمد وشبه العمد ،ويه ثالثون ِحقة ،وثالثون جذعة ،وأربعون خ ِلفة ،اخللفات احلوامل الِت يف
بطونها أوالدها.
ً
ًّ
• العمد  :هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب ىلع الظن موته به.
• يَ ْ ُ
زنو الشيطان  :وثب ،ونزا به الرش :حترك ،يعين وساوس الشيطان وإغواءه باإلفساد بني انلاس.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• ضغينة  :يه احلقد والعداوة وابلغضاء.
ِّ َّ
َ
حال يعىم أمره فال يتبني قاتله وال حال قتله.
• يف ِعميا  :بكَس العني وامليم املشددة وتشديد ايلاء أي يف ٍ

فوائد احلديث:
 .1دية شبه العمد مغلظة.
 .2إثبات قتل شبه العمد.
 .3شبه العمد ليس فيه كفارة وال قصاص.
َ .4ضب املثل لشبه العمد.
 .5فيه تغليظ اإلسالم ألمر ادلماء صيانة هلا.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،صالح
الرياض ،الطبعة األوىل  .1427 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد
الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،
ُ
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام ،مكة
 ،مكتبة األسدي  ،الطبعة اخلامسة  .1423،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني
الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب
اإلساليم - .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهالرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن
العثيمني  ,دار ابن اجلوزي ,الطبعة :األوىل.1422 ،

الرقم املوحد)58215( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
 خطبة-صىل اهلل عليه وسلم- علمنا رسول اهلل
and blessings be upon him, taught us the
khutbah (to be said in case) of need: Praise
، نستعينه ونستغفره، إن احلمد هلل:احلاجة
be to Allah. We seek His help and
forgiveness. We seek refuge with Him from
ونعوذ به من َشور أنفسنا
the evils of our souls.
**

776. Hadith:

: احلديث.776

 علمنا: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود

`Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, taught us the khutbah (to
be said in case) of need: 'Praise be to Allah. We seek
His help and forgiveness. We seek refuge with Him
from the evils of our souls. Whoever Allah guides none
can lead astray, and whoever Allah leads astray none
can guide. I testify that there is no god worthy of
worship but Allah, and I testify that Muhammad is His
slave and Messenger. {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] {O you who have
believed, fear Allah as He should be feared and do not
die except as Muslims [in submission to Him].} [Surat
Aal-`Imraan: 102] {O you who have believed, fear Allah
and speak words of appropriate justice. He will [then]
amend for you your deeds and forgive you your sins.
And whoever obeys Allah and His Messenger has
certainly attained a great attainment.} [Surat-ulAhzaab: 70-71]"’

 إن: خطبة احلاجة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 ونعوذ به من رشور، نستعينه ونستغفره،احلمد هلل

 فال، ومن يضلل، فال مضل هل، من يهد اهلل،أنفسنا

 وأشهد أن حممدا، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل،هادي هل
َّ ُ َّ
ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ
اذلي
 " يا أيها،عبده ورسوهل
ِ انلاس اتقوا َربك ُم
َْ ْ ْ ُ ََ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
احد ٍة وخلق ِمنها زوجها وبث
ِ خلقكم ِمن نف ٍس و
َّ َ َّ
ُ َّ ً َ َ ً َ ً َ َ ُ ْ
َ َُ ََ
اءلون
اذلي تس
ِمنهما ِرجاال ك ِثريا ونِس
ِ اء َواتقوا اَلل
, ]1 :بِ ِه واألرحام إن اهلل اكن عليكم رقيبا} [النساء
{يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال تموتن إال
 {يا أيها اذلين, ]102 :وأنتم مسلمون} [آل عمران

) يصلح لكم70( آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل

.]71 - 70:ورسوهل فقد فاز فوزا عظيما} [األحزاب

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ََ
This Hadith of Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with ىلع
-ريض اهلل عنه- دل حديث ابن َم ْس ُعود
**

him, recommends delivering this comprehensive
khutbah, in which Allah is praised, His help and  وطلب،مرشوعية هذه اخلطبة اجلامعة ملحامد اهلل
protection from evil are sought, and such noble verses  وتالوة تلك، واالتلجاء إيله من الرشور،عونه
of the Qur'an are recited. One should say it before
 وينبيغ لإلنسان أن يقدمها بني،اآليات الكريمات
addressing people with knowledge, when teaching
them the Qur'an, the Sunnah, jurisprudence, or giving ،يدي خماطبة انلاس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة
them admonition. This khutbah is not said only on the ، فيه ال ختص انلاكح وحده، وموعظة انلاس،والفقه
occasion of marriage; rather it can be said on any
occasion to make it blessed, and to have a good impact  ويلكون،وإنما يه خطبة للك حاجة؛ تلحلها الربكة
َّ ٌ َّ
on what comes after it. It is an affirmed act of the
. فيه سنة مؤكدة،هلا األثر الطيب فيما تقدمته
Sunnah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكمه ورشوط انلاكح:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنساِئ وأمحد:راوي احلديث
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اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• اخلطبة  :يه الِت تكون مشتملة ىلع احلمد والشهادتني وبعض اآليات القرآنية.
• احلاجة  :ما يفتقر إيله اإلنسان ويطلبه ،مجعه حوائج ،يف انلاكح أو غريه.
ْ
• احل َ ْمد  :اثلناء باجلميل من نعمة أو غريها.

• نستعينه  :االستعانة :يه طلب العون من اهلل يف مجيع األمور.
َُ ُ
ْ ُ ُ َُْ
َّ
َّ
ور أنف ِسنَا  :أي نعتصم باهلل من ظهور رشور أخالق أنفسنا الردية ،وأحوال أهوائنا ادلنية.
• َونعوذ با ِ
هلل ِمن رش ِ
َْ
ُ َّ ُ
قه اهلل التباع طريق َّ
احلق.
• َم ْن يه ِدهِ اهلل  :من يوف
َ َ ُ َّ َُ
• فال م ِضل هل  :فال أحد يقدر ىلع إضالهل من شيطان ،أو نفس ،أو غريهما.
• َو َم ْن يُ ْضل ْل  :من يزل عن اتباع َّ
احلق.
ِ
ََ َ َ َ
َّ
ُ
• فال ها ِدي هل  :ال أحد يهديه إىل احلق ،ال من جهة العقل ،وال من جهة انلقل ،وال من جهة أحد من اخللق.

فوائد احلديث:

َّ
يستحب افتتاحها بهذه اخلطبة ،فإنها سوف تنجح بربكة هذا اذلكر.
 .1أن احلاجة

 .2أن اخلطبة ينبيغ أن تكون مشتملة ىلع احلمد ،والشهادتني ،وبعض اآليات القرآنية.

 .3هذا احلديث هو خطبة ،تسىم خطبة احلاجة ،وتستحب يف خماطبة انلاس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة ،والفقه ،وموعظة انلاس ،فيه ال
ختص انلاكح وحده ،وإنما يه خطبة للك حاجة ،وانلاكح من مجلة ذلك.

 .4احلديث اشتمل ىلع إثبات صفات املحامد هلل ،واستحقاقه هلا ،واتصافه بها.
َّ
ُ
قدم عليها اإلنسان ،السيما
 .5احلديث اشتمل ىلع طلب العون من اهلل -تعاىل ،-واملساعدة ىلع طلب التسهيل ،واتليسري ىلع احلاجة الِت سي ِ
ُ َ
انلاكح بكل ِفه ومؤنته.

 .6احلديث اشتمل ىلع طلب املغفرة منه -تعاىل ،-وسرت العيوب واذلنوب ،واالعرتاف بالقصور واتلقصري ،وأن يمحو ذلك ويغفره.
َّ
 .7احلديث اشتمل ىلع االستعاذة به ،واالعتصام به ،من رشور انلفس األمارة بالسوء ،الِت تنازعه إىل فعل ما حيرم ،وترك ما جيب ،إال من عصمه
اهلل -تعاىل -وأاعذه.
َّ
َّ
 .8احلديث اشتمل ىلع اإلقرار بأنه -تعاىل -صاحب اتلرصف املطلق يف خلقه ،وأن هداية القلوب وضالهلا بيده.
ً َّ
إال بإقراره بهما ،إقراراً
اإلسالم ،وهما أصله وأساسه ،فاإلنسان ال يكون مسلما
 .9احلديث اشتمل ىلع اإلقرار بالشهادتني اللتني هما مفتاح ِ
ً
نابعا من قلبه.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن للنساِئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية،

 - 1406مسند 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 -رشح سنن النساِئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم ,
الطبعة :األوىل  -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -حاشية السندي ىلع سنن
َّ
َ
لوغ َ
النساِئ  ,مكتب املطبواعت اإلسالمية -الطبعة :اثلانية - 1406 ،توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة:
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
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عليك بكْثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل

Make frequent prostration to Allah. For
every prostration you make for Allah, He
will raise your position a degree and remit
one of your sins.

 وحط عنك بها،سجدة إال رفعك اهلل بها درجة
خطيئة

**

777. Hadith:

: احلديث.777

عن أيب عبد اهلل ويقال أبو عبد الرمحن ثوبان موىل

Thawbaan, may Allah be pleased with him, reported:
“The Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: ‘Make frequent prostration to Allah. For
every prostration you make for Allah, He will raise your
position a degree and remit one of your sins"’.

-ريض اهلل عنه- -صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

: يقول-صىل اهلل عليه وسلم-  سمعت رسول هلل:قال

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

«عليك بكرثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل سجدة
َ َََ
َ
َ ،ك اهلل بها َد َرجة
.»وح َّط عنك بها خ ِطيئة
إال رفع
. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The context of this Hadith: Ma`daan ibn Talhah, may
Allah have mercy upon him, said: "I went to Thawbaan
and said: ‘Tell me of an action, which, if I perform it,
Allah will admit me into Paradise’ (or he said: "Tell me
what the most beloved deeds to Allah are.") Thawbaan
was silent, so he asked him again. Thawbaan remained
silent, so he asked him for a third time and he
answered: ‘I asked the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, about this and he
said: “Make frequent prostration..."’” (the Hadith ends
with: Ma`daan said: "I later met Abu ad-Dardaa’ and
asked him the same question, and he gave me the
same answer as Thawbaan." "Make frequent
prostration" means: be keen on making frequent
prostrations. This is similar to the Hadith reported by
Rabee`ah ibn Ka`b al-Aslami, may Allah be pleased
with him, who said to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him: "I ask seek your
companionship in Paradise," so the Prophet responded
saying: "Then help me achieve this by making frequent
prostration (to Allah)." Also, `Ubaadah ibn as-Saamit,
may Allah be pleased with him, said that he heard the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, saying: "No one prostrates to Allah, but
Allah will record one Hasanah (good reward) for him
and erase one bad deed, and raise him in status one
degree. So, make frequent prostrations." Prostration to
Allah is one of the best acts of obedience and one of
the most sublime ways to get closer to Allah, because
of the ultimate humility and servitude to Allah that it
represents. Prostration involves placing the highest and
most noble part of one's body, which is the face, on the
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 «أتيت: أن معدان بن طلحة قال:سبب هذا احلديث

 أخربِن بعمل أعمل به يدخلين اهلل به:ثوبان فقلت
َّ
 ثم، فسكت،بأحب األعمال إىل اهلل
: أو قال،اجلنة
 سألت عن ذلك: ثم سأهل اثلاثلة فقال،سأهل فسكت

 عليك: فقال-  صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 فلقيت أبا ادلرداء فسأتله فقال يل: ويف آخره،فذكره

: ومعىن قوهل صىل اهلل عليه وسلم.»مثل ما قال ثوبان

، الزم كرثة السجود: يعين،)(عليك بكرثة السجود
،(فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل بها درجة
 وهذا كحديث ربيعة بن،)وحط عنك بها خطيئة

: أنه قال للنيب صىل اهلل عليه وسلم،كعب األسليم

 (فأعين ىلع نفسك: قال،أسألك مرافقتك يف اجلنة

 وعن عبادة بن الصامت ريض اهلل.)بكرثة السجود

:عنه أنه سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول
(ما من عبد يسجد هلل سجدة إال كتب اهلل هل بها

حسنة وحما عنه بها سيئة ورفع هل بها درجة

 فالسجود هلل تعاىل من.)فاستكرثوا من السجود

أفضل الطااعت وأجل القربات؛ ملا فيه من اغية

 وفيه تمكني أعز أعضاء،اتلواضع والعبودية هلل تعاىل
اإلنسان وأعالها وهو وجهه من الرتاب اذلي يداس

 ثم إن املراد بالسجود هنا ما اكن تابعا.ويمتهن
للصالة ال السجود املفرد؛ فإنه غري جائز لعدم ما يدل

 إال ما، واألصل يف العبادات اتلوقيف،ىلع مرشوعيته

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اكن هل سبب وهو سجود اتلالوة أو سجود الشكرdirty ground that people tread on and treat with ،
disrespect. It is noteworthy to mention that prostration
فقد جاء الرشع بذلك .ثم بني انليب -صىل اهلل عليه here means prostration within the prayer, not
وسلم -ماذا حيصل لإلنسان من األجر فيما إذا سجد؛ prostration per se. Prostration alone is not permissible,
because it was not legislated in the Qur’an or Sunnah.
وهو أنه حيصل هل فائدتان عظيمتان :الفائدة األوىل:
The fundamental principle regarding acts of worship is
أن اهلل يرفعه بها درجة ،يعين مزنلة عنده ويف قلوب that they are impermissible to perform unless there is
انلاس ،وكذلك يف عملك الصالح؛ يرفعك اهلل به evidence (from the Qur’an or Sunnah) that they are
legislated. Hence, prostration outside prayer is
درجة .والفائدة اثلانية :حيط عنك بها خطيئةimpermissible, except for a legislated reason, such as ،
واإلنسان حيصل هل الكمال بزوال ما يكره ،وحصول Sujood Tilaawah (prostration required when reading
certain verses in the Qur’an) or Sujood Shukr
ما حيب ،فرفع ادلرجات مما حيبه اإلنسان ،واخلطايا مما
(prostration of thankfulness to Allah). There is evidence
يكره اإلنسان ،فإذا رفع هل درجة وحط عنه بها for these two types of prostration in Islamic Shariah.
Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be
خطيئة؛ فقد حصل ىلع مطلوبه ،وجنا من مرهوبه.
upon him, clarified the extent of reward that the person
receives when he prostrates. He attains two great
rewards: 1. Allah raises his status one rank, meaning
that he will be raised in the sight of Allah, as well as in
the hearts of people and in his record of good deeds. 2.
Allah erases one sin from his record of bad deeds. A
person reaches perfection by removing what he dislikes
and achieving what he likes. The raising of one's status
is what man likes and sins are among the things he
dislikes. If his status is raised by one rank and one sin
is erased from his record, then he, indeed, has received
what he loves and was saved from what he fears.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ادلرجة  :املزنلة.

• حط عنك خطيئة  :وضعها وغفرها.

فوائد احلديث:
 .1أن انلوافل والطااعت مما يذهب السيئات.
أداء وتطواعً.
 .2ىلع املسلم أن حيرص ىلع الصالة ً
 .3العالم الرباين يريب أصحابه ،وحيرص عليهم  ،ويوصيهم بما يصلحهم يف دنياهم وأخراهم.
 .4احلث ىلع كرثة السجود والرتغيب فيه ،واملراد به السجود يف الصالة.
 .5أن السجود أفضل من القيام.
 .6فضل السجود وأنه من أسباب حمو اذلنوب.
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل .بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل   1397 :ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم
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1426ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه2007 -
م .صحيح ابلخاري ،حممد بن اسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن
رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية.1392 ،
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َّ
َّ َ
ْ َ
عليكم ب ِ ُرخصة اهلل الِي َرخص لكم

 .778احلديث:

Take advantage of the concessions that
Allah has granted you.
**

778. Hadith:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن
َ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر .ف َرأى
ً
ُ ِّ َ
ز َح ً
اما َو َر ُجال قد ظلل عليه ،فقال :ما هذا؟ قالوا:
ِ
َّ َ
َْ
ِّ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
الرب الصيام ِيف السف ِر» ،ويف لفظ
صائم .قال :ليس ِمن ِ
َّ
َّ
َ َْ ُ ْ ْ َ
اذلي َرخ َص لكم».
ملسلم « :عليكم بِ ُرخص ِة اهلل ِ

درجة احلديث :صحيح.

Jaabir ibn Abdullah, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, was on a journey
and saw a crowd of people, and a man was being
shaded (by them). He asked: "What is the matter with
that (man)?" They said: "He is fasting." Thereupon, he
said: "It is not from righteousness to fast when
traveling." In another narration by Imam Muslim, he
said: "Take advantage of the concessions that Allah
has granted you".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُخيرب جابر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
وسلم -اكن يف سفره اعم الفتح يف رمضان فرأى during his journey in the year of the Conquest of
ُ
انلاس مزتامحني ورجال قد ظلل عليه واكن Makkah in Ramadan, he saw people crowded together,
ْ
and a man was lying down and being shaded by the
ُمض َط ِج ًعا ،كما يف رواية ابن جرير ،فسأهلم عن أمره.
crowd, as it reported in the narration of Ibn Jareer. So,
قالوا :إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا احلد .فقال -صىل the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
اهلل عليه وسلم :-إن الصيام يف السفر ليس من الربhim, asked them about that man. They told him that he ،
was fasting and reached such a state of thirst that he
ُ ْ َ
ولكن عليكم بِرخص ِة اهلل الِت رخص لكم .فهو needed to lie down. So, the Prophet, may Allah's peace
لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم ،وهذا يف and blessings be upon him, said that one's fasting when
traveling is not from righteousness, rather Muslims
حال املشقة الشديدة ،وجاءت نصوص أخرى جبواز
should take advantage of the concessions that Allah
الصيام يف السفر.
has granted them. Allah does not want us to punish
ourselves by performing acts of worship.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام أهل األعذار
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
زحاما  :أيً :
أناسا قد اجتمعوا يف ماكن فزتامحوا فيه.
• رأى
ُ
ً
ُ
• ظلل عليه  :جعل عليه شيئا من الظل بثوب أو حنوه لفرط املشقة عليه من حرارة الشمس وكرثة العطش.
• لَيْ َس ِم َن ِّ
الرب  :اخلري.
ِ
ْ
• بِ ُرخ َص ِة اهلل  :تيسريه وتسهيله.

فوائد احلديث:

ُّ ْ
الرخ َص ِة بالفطر.
 .1جواز الصيام يف السفر ،وجواز األخذ بِ
 .2أن صوم املسافر مع املشقة ليس من الرب ولو اكن جيزئ ويسقط الواجب.
ِّ
حد َ
الهلكة فيحرم.
 .3يكره الصوم يف السفر إذا شق عليه ،ما لم يصل به إىل
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َ
 .4أن األفضل إتيان ُرخ ِص اهلل -تعاىل -الِت خفف بها ىلع عباده.

 .5اعتناء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه وسؤاهل عن أحواهلم.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4503( :
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– `Umrah in Ramadan is equivalent to Hajj
or Hajj with me.

عمرة يف رمضان تعدل حجة  -أو حجة ميع

 .779احلديث:

**

779. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع'Abdullah ibn 'Abbas, may Allah be pleased with him, :
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said, “‘Umrah in Ramadan is
equivalent to Hajj – or Hajj with me”.

«عمرة يف رمضان تعدل حجة  -أو حجة ميع».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أداء عمرة يف شهر رمضان يماثل أجرها أجر حجة Performing ‘Umrah in the month of Ramadan merits a
reward equal to that of performing a voluntary Hajj or
تطوع أو حجة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلمperforming Hajj in the company of the Prophet, may ،-
Allah’s peace and blessings be upon him.
واملقصود يف الرشف واألجر ،ال أن العمرة يف رمضان
**

حيصل بها فريضة احلج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تعدل  :تماثل وتساوي.

• حجة  :تقوم مقامها يف اثلواب واألجر ال أنها تماثلها يف لك يشء.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة العمرة يف شهر رمضان.
 .2العمرة يف رمضان تساوي حجة يف اثلواب ،ال يف إسقاط فرض احلج.
 .3ثواب األعمال يزيد بزيادة رشف األوقات ،ومن ذلك األعمال يف رمضان.
 .4العمرة يف رمضان أفضل منها يف لك وقت؛ ألنه لم يرد مثل هذا الفضل يف وقت غري رمضان.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح 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 - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية1392 ،ه.

الرقم املوحد)2753( :

538

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Prophet, may Allah's peace and
عن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الي يأِت
blessings be upon him, was reported to
have said, concerning a man who engages
امرأته ويه حائض قال :يتصدق بدينار أو نصف
in sexual intercourse with his wife during
her menses: "Let him give one dinar or half
دينار
a dinar in charity".

 .780احلديث:

**

780. Hadith:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-عن انليب -صىل Ibn `Abbaas, may Allah's peace and blessings be upon
him, reported: “The Prophet, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم -يف اذلي يأِت امرأته ويه حائض
blessings be upon him, said, concerning a man who
قال« :يتصدق بدينار أو نصف دينار».
engages in sexual intercourse with his wife during her
menses: ’Let him give one dinar or half a dinar in
charity"’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث In this Hadith, the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, clarifies the
كفارة من جامع امرأته ويه حائض ،ويه اتلصدق expiation due on someone who engages in sexual
بدينار أو نصف دينار ،ويعلم من احلديث حرمة intercourse with his wife while she is menstruating. The
expiation is to pay a dinar or half a dinar in charity. We
جمامعة احلائض وذلك ألنه رتب عليه كفارة ،وهو
learn from the Hadith that having sexual intercourse
ً
ديلل أيضا ىلع وجوب اتلصدق ألنه يف مقابلة ذنبwith a woman during her menstruation is prohibited, .
because it results in expiation. The Hadith also serves
as evidence of the obligation of giving in charity,
because it is done as a compensation for a sin.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والنساِئ وأمحد وادلاريم.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• يأِت  :جيامع امرأته.
ُ َّ ٌ
• حائض  :مجعها حيض ،اسم فاعل للمرأة الِت أصابها دم احليض.

• بدينار  :ادلينار :نقد ذهيب ،وادلينار اإلساليم :زنته أربعة غرامات وربع من اذلهب ( 25 ,4جم).

فوائد احلديث:
 .1حتريم الرشع وطأ احلائض ،وهو موافق للحكمة ملا فيه من األَضار ابلالغة الِت كشفها الطب احلديث.
 .2كفارة مجاع احلائض ،الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
 .3الوطء املحرم هنا هو اإليالج ،أما مبارشة احلائض يف غري الفرج فجائز.
 .4وجوب الكفارة يف جمامعة احلائض.
املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،هُ .سبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث .تسهيل اإلملام للشيخ صالح
الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام :الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر،
ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا
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 بريوت .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىسابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة
الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .السنن الكربى للنساِئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط
مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم ،لدلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .فتاوى اللجنة ادلائمة ،املجموعة األوىل ،املؤلف :اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10012( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ٌَ َْ
ْ َ َ َ َّ ٌ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َ
ري مِما طلعت
 خ: أو روحة،يل اهلل
ِ ِغدوة ِيف سب
َ َ ُ ْ َّ ْ َ َ
علي ِه الشمس َوغ َربت

A single journey undertaken in the early
morning or in the evening in the cause of
Allah is better than whatever the sun rises
and sets upon.
**

781. Hadith:

: احلديث.781

َ
َُ ُ
 قال: قال-ريض اهلل عنه- ار َّي
ِ عن أيب أيوب األنص
ٌَ ْ َ
َ
يل
ِ  «غدوة ِيف س ِب:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول َاهلل
ْ َّ
َْ
ْ َ
ٌ ْ  َخ: أ ْو َر ْو َح ٌة،اهلل
ري ِم َّما َطل َعت َعلي ِه الشم ُس
ْ َ
 قال رسول: قال-ريض اهلل عنه-  عن أنس.»َوغ َر َبت
َ
َ ٌَ ْ َ
 أ ْو،يل اهلل
ِ  «غدوة ِيف س ِب:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َْ ٌَ
َ ادل ْنيَا َو َما ف
ُّ ري م ْن
.»يها
ِ ٌ  خ:َر ْوحة
ِ

Abu Ayyoob Al-Ansaari, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "A single
journey undertaken in the early morning or in the
evening in the cause of Allah is better than whatever
the sun rises and sets upon.” Anas, may Allah be
pleased with him, reported that the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said: "A
single journey undertaken in the early morning or in the
evening in the cause of Allah is better than the entire
world".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

These two Hadiths illustrate the virtue of performing ،هذان احلديثان يظهران فضل اجلهاد يف سبيل اهلل
Jihad (striving) in the cause of Allah, even for a short
ً
length of time as the morning or evening. So, how about  فكيف،ولو اكن يسريا بقدر الغدوة أو الروحة
Jihad that lasts for long periods of time, which includes ،بالكثري اذلي فيه مصابرة لألعداء ومقارعة هلم؟
perseverance and struggling against the enemy? This
 أنه اجلهاد بايلد:وهذا هو األصل يف املراد بسبيل اهلل
is actually the original meaning intended by the
َّ
statement: 'the cause of Allah', which is fighting against  وينبيغ أن يعلم أن طلب العلم الرشيع نوع.للكفار
the disbelievers by the hand. It must be known that ، وأن االنتصار للحق،عظيم من اجلهاد يف سبيل اهلل
seeking Islamic knowledge is a magnificent type of
striving in the cause of Allah. Likewise supporting the ودحض حجج الزنادقة وامللحدين والغربيني
truth, and refuting the arguments of the heretics,  ويريدون القضاء،املبرشين اذلين حياربون اإلسالم
atheists and the western missionaries who fight against
 فالقصد من. هو من أعظم اجلهاد يف سبيل اهلل،عليه
Islam and wish to eliminate it, are also from the greatest
ُ َ
types of striving in the cause of Allah. Hence, What is  من، فكبت هؤالء، إظهار اإلسالم ونرصه،اجلهاد
meant by Jihad is to make Islam superior and support  امهلل وفق املسلمني نلرص،اجلهاد الكبري العظيم
it, for suppressing such people is one of the greatest
. إنك قريب جميب، وإعالء لكمتك،دينهم
forms of Jihad. O Allah, grant the Muslims success to
bring victory to their religion, and supremacy to Your
Word. Indeed, You are Close and Ever-Responding.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. متفق عليه: اثلاين. رواه مسلم: األول:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو أيوب األنصاري:َاتلخريج
َ
- ريض اهلل عنه- أنس بن مالك

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ٌ ْ َ
. يه اخلروج يف الغدو ما بني صالة الصبح إىل الزوال: • غد َوة
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ٌ
• َر ْو َحة  :يه اخلروج يف الرواح ما بني الزوال إىل غروب الشمس.

فوائد احلديث:
 .1أن تلك الغدوة أو الروحة الِت خيرجها العبد يف سبيل اهلل بأن يكون خملصا هلل ،وعمله موافقا ملا رشع اهلل خري مما طلعت عليه الشمس أو
ً

ً

غربت ،وهذا تفضيل تللك الغدوة أو الروحة ىلع مجيع متاع ادلنيا ،من أموال وقصور ومزارع وغري ذلك من متاع ادلنيا ونسائها ،فسبحان من ال
ُ
حيرص فضله وال يعلم مداه إال هو!.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .اإلملام برشح
عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم-
لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
الطبعة :اثلانية 1408ه.
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َ َ ََ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
غ َز ْونا مع َرس
ِ
َْ ُ ُ َْ َ
َ َْ ََ َ
اجل َراد
ات ،نأكل
سبع غزو ٍ

 .782احلديث:

We participated with the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, in seven battles wherein we ate
locusts.
**

782. Hadith:

َْ
هلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما -قال‘Abdullaah ibn Abi Awfa, may Allah be pleased with :
عن عبد ا ِ
َ ْ َ both of them, reported: "We participated with the
َ َ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سبع
«غ َز ْونا َم َع َر ُس
ِ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َْ ُ ُ ْ َ
َََ
ات ،نأكل اجل َ َراد».
be upon him, in seven battles wherein we ate locusts".
غزو ٍ
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
َََ ْ َ َ َُ
هلل Allah, may He be Glorified and Exalted, blessed the -
ول ا ِ
أن اهلل سبحانه وتعاىل رزق أصحاب رس ِ
ْ
Companions of the Messenger of Allah, may Allah's
َ ْ َ َ َ َ ُ َّ ُ
اجل َ َ
اد
ر
صىل اهلل عليه وسلم  -بِسبع غزوات يمدهم بِ
peace and blessings be upon him, with seven battles
ُ
ْ
َّ
وت عندهم كما أمدهم بالعنرب اذلي wherein He provided them with locusts because they
لعدم وجود الق ِ
َ ْ
did not have sustenance, just like He supplied them in
َ
ابلح ِر فأكلوا منه يف غزوة أخرى.
خر َج من
another battle with the sperm whale that was cast out
by the sea, and they ate from it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

ُ
• اجل َ َراد َ :طائِ ٌر صغري خلقته عجيبة ،فيه صفات من حيوانات خمتلفة.

فوائد احلديث:

ْ
ِّ َ ْ
ِ .1حل أك ِل اجل َ َرا ِد.
ُ َّ َ
َ َ ٌ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ
ود َمان َّ
فاجلراد َّ
والسمك ،وأما
فأما امليتتان،
ار َم ْوته ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :أ ِحلت نلَا َميتتان
بص
 .2اجلراد حالل بِأي سب ٍ
ادلمان ،فالكبد و الطحال".

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه - .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .خالصة الالكم ،فيصل

آل مبارك ط .اثلانية 1412ه - .اإلفهام البن باز ،ط مؤسسة اجلريّس حتقيق سعيد القحطاين - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،ط .دار
امليمان1426 ،ه - .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج1427 ،ه.
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َ َ ََ
َ َ
ف َرض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صدقة
َّ
ال ِفطر -أو قال رمضان -ىلع الكر واألنىث
ُ
واحل ِّر واململوك

 .783احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, made it
obligatory for every male and female, the
free and the slave, to pay Sadaqat-ul-Fitr
(or said Sadaqat-Ramadan).
**

783. Hadith:

َ َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :ف َرض
َ ََ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -صدقة الفطر -أو
َّ
قال رمضان -ىلع اذلكر واألنىث واحل ُ ِّر واململوك:
َ َ
صااع من تمر ،أو صااع من شعري ،قال :ف َعدل انلاس
َ
به نِ ْصف َص ٍ
اع ِم ْن بُ ٍّر ،ىلع الصغري والكبري» .ويف
ُ َّ
لفظ « :أن تؤدى قبل خروج انلاس إىل الصالة»
درجة احلديث :صحيح.

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, made it obligatory for every
male and female, the free and the slave, to give one
Saa` (a standard measure that equals 3 KG) of dates
or barley as Sadaqat-ul-Fitr (or said SadaqatRamadan). He said: People considered that equivalent
"to half a Saa` of wheat, due on the young and the old.
Another wording reads: "It is to be paid before going
out to the Eid Prayer".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

أوجب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صدقة الفطر
ىلع مجيع املسلمني :اذلين يملكون زيادة عن قوتهم
يف ذلك ايلوم بمقدار الصاع ،كبريهم ،وصغريهم،

ذكرهم وأنثاهم ،حرهم وعبدهم ،أن خيرجوا صااع من
ً
تمر ،أو صااع من شعري .يلكون ديلال ىلع ابلذل
واملواساة يف حق أغنياء املسلمني ،ففرض زاكة الفطر
ً
وجعل هذا الفرض متجها ىلع رئيس األرسة واكفل
العائلة يقوم به عمن حتت يده من النساء واألطفال

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, made Sadaqat-ul-Fitr obligatory for all Muslims
who have more than one Saa` of food surplus on that
(Eid) day. The elderly, youth, male and female, free
man and slave are all ordered to give out one Saa` of
dates or barely. This Zakah exhibits sympathy and
solace from the wealthy to the less fortunate. The
obligation of Zakat-ul-Fitr is entrusted to the head of the
household, or the one responsible for the family, who
gives it out on behalf of his dependents including
women, children and slaves.

واملمايلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة الفطر
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ً
مؤكدا.
• فرض  :أوجب إجيابًا
َ
• َص َدقة ال ِفطر  :الصدقة الِت جتب بالفطر من رمضان.
صااع  :الصاع مكيال :يبلغ وزنه أربعة أمداد.واملد :م ْلء َك َّيف ُ
ً
الرجل املتوسط ،ويعادل تقريبا  3لكغ.
•
ِ
ُ
ُ َّ
• تؤدى  :أي :تعطى قبل خروج انلاس إىل صالة العيد ويه ركعتان بعد طلوع الشمس مع خطبة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب إخراج زاكة الفطر عن اذلكر واألنىث واحلر واململوك.
 .2ال جتب زاكة الفطر عن اجلنني ،بل تستحب.
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 .3بيان جنس ما خيرج يف زاكة الفطر.

 .4أن مقدارها :صاع ،ويعادل  3لكغ.

 .5وجوب إخراجها قبل صالة العيد ،واألفضل أن تكون يف صباح العيد.

 .6حكمة الترشيع اإلساليم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل
األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
His wealth is whatever he spends during
his life (in good ways), while the wealth of
his heir is whatever he leaves after his
death.

َ
َّ
َّ
فإن ماهل ما قدم ومال وارث ِه ما أخر
**

784. Hadith:

: احلديث.784

 قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
ُ
َ مال وارثه
ُّ أح
ب إيله
 «أيُّكم:-صىل اهلل عليه وسلمِ
َ
ُ
َّ
 ما منا أحد إال َماهل، يا رسول اهلل:من ماهل؟» قالوا
َ
ُ
َّ
َ
ُّ أح
 ومال وارثِه ما، «فإن ماهل ما قدم: قال.ب إيله
َّ
.»أخر

`Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘Who among you
considers the wealth of his heirs more beloved to him
than his own wealth?’ They replied: ‘O Messenger of
Allah, there is no one among us except that he loves
his own wealth more.’ He said: ‘His wealth is whatever
he spends during his life (in good ways), while the
wealth of his heirs is whatever he leaves after his
death"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, asked his Companions which of them loved the
wealth of their heirs, which they would inherit from them
after their death, more than the wealth they own in their
lifetime. The Companions replied that there was none
among them who did not love his own wealth, which
was in his possession and over which he had absolute
control, more, because with the wealth that he
possessed he can fulfill his desires and aspirations.
The Prophet then told them that a person's own wealth
is that which he spends during his lifetime on righteous
deeds, such as Hajj; an endowment fund; building a
school, a mosque, or a hospital; or spending on himself
and his family. This indeed is his real wealth, which he
will find benefitting him on the Day of Resurrection. As
for what he saves during his lifetime and withholds from
spending for the sake of Allah, this wealth belongs to
his heirs and he has no share in it. There is another
Hadith with a similar meaning that Imam Muslim
narrated on the authority of `Abdullah ibn AshShikhkheer, may Allah be pleased with him. He said: “I
went to the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, and he was reciting: {Competition in
[worldly] increase diverts you} [Surat At-Takaathur: 1]
Then he, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "The son of Adam says: 'My wealth, my wealth.'
Do you, son of Adam, own anything of your wealth
except what you eat and consume, or what you wear
and wear out, or what you give in charity...?" This
Hadith does not mean that a person should spend all
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: أصحابه قائال-صىل اهلل عليه وسلم- يسأل انليب
 أي واحد:"أيكم مال وارثه أحب إيله من ماهل" يعين
منكم حيب أن يكون مال وارثه اذلي يتملكه من

:بعده أكرث مما حيب ماهل اذلي يملكه يف حياته قالوا

 ليس هناك: "ما منا أحد إال ماهل أحب إيله" أي

إنسان إال وجيد نفسه حيب ماهل اذلي بيده وهل
اتلرصف املطلق به أكرث مما حيب مال غريه؛ ألن ما
ُ َ
َ
: قال. وت َطل َعاتِه،يملكه هو الوسيلة إىل حتقيق رغبَاتِه
َ
 أن املال اذلي يرصفه املرء يف: "فإن َماهل ما قدم " أي
، ووقف، وصالح أعماهل من حج،حياته ىلع نفسه

 أو ينفقه، ومستشىف، وعمارة مسجد،وبناء مدرسة

 هو ماهل احلقييق؛ اذلي جيده أمامه،ىلع نفسه وعياهل
َ َ
َّ
ويبْخل عن
 وأما ما يَد ِخره يف حال حياته.يوم القيامة
 ليس، فهو مال وراثه،-تعاىل- اإلنفاق يف سبيل اهلل
 ما رواه مسلم: ويف معىن حديث ابلاب.هل فيه يشء

 أتيت:  قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن الشخري
 أهلاكم: وهو يقرأ-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 وهل: قال، مايل، مايل: (يقول ابن آدم: قال،اتلاكثر
 أو، يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت،لك

 أو تصدقت فأمضيت) وليس معىن،لبست فأبليت
َ
 أن اإلنسان ينفق ماهل لكه يف سبيل اهلل ويبىق:هذا
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َ

هو وأهله َيتَك َف ُف َو َن انلاس ،بل املقصود من احلديثhis money for the sake of Allah and leave his family :
poor, to beg from other people. What is meant is that a
أن اإلنسان كما أنه يسَع يلدخر للورثة من بعده person, in as much as he strives to save money for his
كذلك عليه بالسيع يف االدخار آلخرته ،بما فضل ىلع heirs after him, he should also strive to earn rewards
that would benefit him in the Hereafter, by spending
نفقته ونفقة من يمونه من زوجة وأوالد ووادلين؛ ألن
from the surplus he has after providing for his wife,
ً
هذا من انلفقة الواجبة الِت ال بد منها وإال اكن آثماchildren, and parents. Spending on them is obligatory ،
ويدل ذللك ما رواه أبو أمامة ريض اهلل عنه  ،قال :قال on him, if he did not do so, he would be sinful. The proof
َ
for this is the following Hadith reported by Abu
ن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يا ابن آدم إنك أ
Umaamah, may Allah be pleased with him: “The
ََُْ َ
الف َضل ٌ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
خري لك ،وأن تمسكه رش لك".
تبذل
be upon him, said: ‘O son of Adam, if you spend the
surplus, it is good for you; and if you withhold it, it is evil
]for you.’" [Muslim, 2/718 no. 1036
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فإن ماهل ما قدم  :ما تصدق به أو أنفقه يف األكل واللبس.

فوائد احلديث:
 .1حرص اإلسالم ىلع تصحيح املفاهيم واملبادئ السائدة.
 .2احلث ىلع بذل ما يمكن تقديمه من املال يف وجوه اخلري يلنتفع به اآلخرة.
ً
 .3لك ما تركه ُ
الم َو ِّرث فإنه يصري ملاك للوارث بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته بمقدار اثلالث فأقل.
 .4فيه اإلشارة إىل أن انلفوس ُجبلَت وفُط َرت ىلع ُح ِّ
ب املال.
ِ
ِ
 .5تقريب األحاكم الرشعية عن طريق السؤال؛ تلكون أدَع للقبول.
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 ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة
الرابعة عرشة   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
1422ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه.

الرقم املوحد)3653( :
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املحتويات

.................................. ................................ ................................ ................................ أحاديث الفقه وأصوهل
1 ........................................ ................................ ................................ إن من عباد اهلل من لو أقسم ىلع اهلل ألبره
Among Allah's slaves, there are some who, if they take an oath by Allah (concerning something),
1 ............................. ................................ ................................ ................................ .Allah fulfills it
ْ
َ َ
َ إن هذه املساجد ال تَ ْصلُ ُح ليشء من هذا
3 ............... ................................  وقراءة القرآن،ذلكر اهلل تعاىل
ِ ِ  إنما يه،ابلول وال القذر
It is not appropriate to use mosques for urinating or defecating. Rather, they are built for the
3 .............................. ................................ .remembrance of Allah and the recitation of the Qur’an
5 .................... ................................ ................................ ................................ إنما الصرب عند الصدمة األوىل
5 ................... ................................ ................................ .Indeed, patience is only at the first shock
7 ................................ ................................ إنما يكفيك أن حتِث ىلع رأسك ثالث حثيات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين
It is sufficient for you to pour three handfuls of water on your head then pour water all over
7 ................................ ................................ ................................ .yourself, and you will be purified
9 ...................  وظاهر كفيه ووجهه، ثم مسح الشمال ىلع ايلمني، ثم َضب بيديه األرض َضبة واحدة:إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا
It would have been enough for you to do this with your hands like this.' Then he struck the ground '
once with his hands and then used the left hand to wipe over the right, as well as the back side of
9 ....................... ................................ ................................ ................................ his hands and face
11.................. ................................ ................................ ................................ إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أمِت
.This is the best time to perform it (the Evening Prayer) had it not been difficult for my Ummah
11................... ................................ ................................ ................................ ................................
ُ ِّ َ َ
َ َ َ
َ
ُ
ََ
ْ يف ِة مسلم أن ُحتْبَس بني َظ ْه َر
13....................... .اين أهله
جل
ِ
ِ  فإنه ال ينبيغ،وِن به وعجلوا به
ِ  فآ ِذن،إين ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت
Verily, I think that Talhah is about to die. So inform me when he is dead and make haste (in burying
him). Indeed, it is improper for the corpse of a Muslim to be kept lying unburied among his family
13................................... ................................ ................................ ................................ .members
َ ْ ُ َّ
َ  فإنه ُينَ ِّف ُق ثم َي ْم،رث َة احلَلف يف ابليع
َ ْ وك
15............................... ................................ ................................ ح ُق
إياكم
ِِ
Beware of excessive swearing (by Allah) in sale transactions, for it sells (the goods) then erases
15............................. ................................ ................................ ................................ .(the blessing)َ
َ
ُ َ ْ ُْ ْ ٌَْ
َّ َّ َ
16............... ................................ ................................  َوه َو ِيف َسف ِره،ني
رش ِك
ِ  عني ِمن الم-صىل اهلل عليه وسلم- أَت انل ِيب
A spy from among the polytheists came to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
16.................................. ................................ ................................ .him, while he was on a journeyَ
ْ
ِّ
َ
َ
َ َ
ُ
ُ ْإين َز َني
َ أ ََت َر ُج ٌل م ْن ال ْ ُم ْسلم
18..................................... ت
، يَا َر ُسول اهلل: فنَاد ُاه- َوه َو ِيف ال َم ْس ِج ِد-صىل اهلل عليه وسلم- ني َرسول اهلل
ِ
ِِ
A Muslim man went to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, while he was in
18........... ".the mosque and called him,
saying:َ "O Messenger
of Allah! I have committed adulteryَ
َ َُ َ ُ ْ َُ
َ َُ ُ َْ
ُ ُ َََْ
ْ ْ َ ْ َ َّ
َ
َ
ْ
21......................................  أفنأكل ِيف آنِي ِت ِهم،اب
ٍ  إنا بِأر ِض قومٍ أه ِل ِكت، يا رسول اهلل: فقلت-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت رسول اهلل
I went to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and asked: 'We
21.................................... ’?live in the land of the People of the Book; can we eat from their platesَ
ْ
ْ
ْْ
َ َ
َّ
َْ
ُّ انل
ِ  ِم ْن احل َفيَا ِء إىل ثنِ َّي ِة ال َو َد: َما ُض ِّم َر ِم ْن اخلَيْ ِل-صىل اهلل عليه وسلم- يب
23.............................. ................................ اع
ِ أجرى
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, arranged for a horse race among the
horses that had been especially prepared for that purpose to take place between Al-Hafyaa and
23................. ................................ ................................ ................................ .‘َ Thaniyyat-ul-Wadaa
ْ َ َََ
َ ُ
َ ت يف
ُ ْإن قُتل
َ َك َّف ُر َع ِّين َخ َطاي
25............................ ................................ ................................ اي؟
 أت،هلل
ب
س
أرأيت
ِ يل ا
ِ
ِ
ِ
25..................... ................................ ?If I am killed for the cause of Allah, will my sins
be forgiven
ْ َ َ ََ ْ ُ َْ ُ ََ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ُ
27.................... ................................ السبع األواخر
 فمن اكن متحريها فليتحرها يف،السبع األواخر
أرى رؤياكم قد تواطأت يف
ِ
ِ
I see that your dreams have coincided with each other upon the last seven nights. So, whosoever
27.......................................... ................................ .seeks it, let him seek it in the last seven nights
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ْ
ُ َ
ُ َ
َ ِّ َ ُ
َ ٌ
ُ َ
َُ
ُ أَ ْرس
َ َاجلن
29...................................... فرش ت َض ُعونه عن ِرقابِك ْم
: وإن تك ِسوى ذلك، فخري تقد ُمون َها إيله:از ِة فإنها إن تك صاحلة
ب
وا
ع
ِ ِ
ِ
Hurry up with the funeral (the dead body), for if it is righteous, you will be taking it forward to
29................................... .what is good; and if it is otherwise, you will be laying evil off your necksَ
ُ
َ
َ َ َ
31................... ................................ ................................  َون َهانا ع ْن َسبْ ٍع،ب ِ َسبْ ٍع-صىل اهلل عليه وسلم- أ َم َرنا َر ُسول اهلل
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, ordered us to do seven things and
31........................... ................................ ................................ .forbade us from doing seven thingsَ
َ َ ٌْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ْ
34.......................................... ................................ ................................ ري لك
أم ِسك عليك بعض مالِك فهو خ

34................................... ................................ .Keep some of your wealth, for this is better for
you
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ِّ َ ً َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ُ
36.................................... ................................ ................................ ان فسَع القوم فلغبوا
ِ أنفجنا أرنبا بِمر الظهر
36................ .We chased a rabbit at Marr Azh-Zhahraan.
The people ran after
it but they got tiredَ
ْ َ َ َْ ُ َ َ ُ
َ َ ف،اخل َ ْم َر
َ ج َ َدل ُه جبَري َدة َحن َو أَ ْر َبع
َّ َّأ َّن انل
38........................... ................................ ني
ب
رش
د
ق
ل
ج
ر
ب
ِت
أ
وسلم
صىل اهلل عليه- يب
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
A man who had drunk alcohol was brought to the Prophet, may Allah's peace and blessings be
38.............. ................................ .upon him, who hit him with a palm stalk with about forty lashesَ
َ
َ
َّ َّأ َّن انل
40................. ................................ ................................  ق َط َع ِيف ِجم ٍّن قيمته ثالثة دراهم-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, cut off (a thief's hand) for a shield that
40........... ................................ ................................ ................................
.was worth three dirhamsَ
ْ ْ
ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َّ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ
َّ
ُ خ َر
َ
42..................................... يل
خ
ابل
ن
م
ه
ب
ج
ت
س
ي
ا
م
ن
إ
و
،
ري
خب
ِت
أ
ي
ال
ر
ذ
انل
إن
:
ال
ق
و
،
ر
ذ
انل
ن
ع
 نىه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ِ ِِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ
He forbade vowing, and said: Indeed, a vow does not bring any good, rather it is only a means to
42.............................. ................................ ................................ .extract something from
the miser
َ ني
َ ح
َ ْ َأَ َّن َجار َي ًة ُوج َد َرأْ ُس َها َم ْر ُضوضا ً ب
44..................................... ................................ ................................ ج َريْ ِن
ِ
ِ
44...................... ................................ .A girl was
found
with
her
head
crushed
between
two
stones
َ
ً َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
َ
َّ َ
ْْ
ُ َ
َ ْ ُ ِّ ُ َ َ
46............................ اصة ِس َوى ق ْس ِم َاع َّم ِة اجلَي ِش
 اكن ينَفل َبعض َم ْن يبْ َعث ِيف الَسايا ألنف ِس ِهم خ-صىل اهلل عليه وسلم-أن َر ُسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to grant some of those
whom he sent in the Sariyyahs (battles led by the Companions in the lifetime of the Prophet) a
46.... .special share of the war booty extra to what he would grant members of the army in generalَ
َ ُ َ َّ
ْ
َ ْ َ َََ َ َ َ
48............ ................................ ................................ اب ُحج َرتِ ِه
ِ  س ِمع جلبة خص ٍم بِب-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, heard voices arguing at the
48....................... ................................ ................................ ................................ .door of his houseَ
ُ َ َ َْ َْ َ َ َ
ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َّ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ
50............................ -صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
ِ  شكوا القمل إىل رس،-ريض اهلل عنهما- ِ والزبري بن العوام،أن عبد الرمح ِن بن عو ٍف
Abd-ur-Rahmaan ibn ‘Awf and Az-Zubayr ibn al-‘Awwaam, may Allah be pleased with them, ‘
50..... .complained of lice to the َ Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him
ََ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ِّ ْ َ َ َ
ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ َّ
َّ
َّ
كن د ِيع
ِ أن ف
ِ  سأل:اطمة بِنت أ ِيب حبي ٍش
ِ  ول، إن ذلِك ِعرق، ال: أفأدع الصالة؟ قال، إين أستحاض فال أطهر: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم- ت انل ِيب
َ ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ َّ
ِّ َ َ
َ ْ َّ ُ َ َ
52.................... ................................ ................................  ثم اغت ِس ِيل وصيل،يضني ِفيها
ِ ت
ِ الصالة قدر األيامِ ال ِِت كن
ِ حت
Faatimah bint Abi Hubaysh asked the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him: I am
a woman who has continuous flow of vaginal bleeding; so my menses does not cease; should I
abstain from prayer? He replied: This is a vein. Abstain from prayer only for a number of days
52.......................................... .similar to those of your normal menses; then make Ghusl
and pray
ْ َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ً ْ َ ُ َّ َ
54.................................... ................................ ................................ أن قريشا أهمهم شأن المخزو ِمي ِة ال ِِت رسقت
The Quraysh were greatly concerned about the case of the Makhzoomi woman who had committed
54.......................................... ................................
................................
................................
.theft
ُْ َ ُُْ
ُ ُْ
ُ ََْ َ ْ َ
َ َ
َََ
َ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُّ َ
َ
َ
ً
ولفالن
لفالن كذا
ت احللقوم قلت
ِ  وال تم ِهل حىت إذا بلغ، ختىش الفقر وتأمل ال ِغىن، أن تصدق وأنت ص ِحيح ش ِحيح:أي الصدق ِة أعظم أجرا؟ قال
ٍ
ٍ
َ َ
57............................. ................................ ................................ ................................ لفالن
 وقد اكن،كذا
ٍ
Which charity earns the greatest reward? He said: That you give charity when you are healthy and
miserly, fearing poverty and hoping to become rich. Do not delay charity until your soul reaches
up to the throat, and then you say: This is for so-and-so and this is for so-and-so. Lo, it has already
57....................... ................................ ................................ .come into the
possession of so-and-soَ
ُ َ ْ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ
ََ َْ
ُ انل
َّ أ ُّي َها
59............................ ................................ ................................  واسألوا اهلل العا ِفية، ال تتمنوا ِلقاء العدو،اس
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59............ ................................ .O people, do not wish to meet the enemy, and ask
Allah for safetyُ
ُ ْ َ
ُ
َ
61................. ................................ ................................ ................................ أسجد ىلع سبع ِة أعظم
أ ِم ْرت أن
61.......................................... ................................ .I was commanded to prostrate on seven bones
63........... ................................ ................................ ................................  الطالق-تعاىل- أبغض احلالل إىل اهلل
63.............................. .Of all the lawful acts, the most detestable to Allah, the Almighty, is divorce
ً  برجل قد رشب-صىل اهلل عليه وسلم- أِت انليب
65........... ................................ ................................ .» «اَضبوه: قال،مخرا
A man who drank wine was brought to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
65.................................... ................................ ................................ ".The Prophet said: "Beat him
 سلوا هل جتدون فيها أثرا؟: فقال عبد اهلل، فتويف قبل أن يدخل بها، يف رجل تزوج امرأة ولم يفرض هلا-ريض اهلل عنه- أِت عبد اهلل بن مسعود
ً يعين-  ما جند فيها، يا أبا عبد الرمحن:قالوا
67........................ ................................  أقول برأيي فإن اكن صوابا فمن اهلل: قال-أثرا
Abdullaah ibn Mas‘ood was asked about a man who had married a woman without specifying a ‘
dowry for her and then died before consummating the marriage with her. ‘Abdullaah said: "Ask if
they can find any report (from the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him)
regarding that." They said: "O Abu ‘Abd-ur-Rahmaan, we cannot find (any report about that)." He
67............ ".said: "Then I will state my personal opinion, and if it is correct then that isَ from Allah
ِّ
ُْ
ُْ
َ َّ
69.................... ................................ ................................ ................................ ار َب وأعفوا الل ََّح
ِ أحفوا الشو
69........... ................................ ................................ ".Trim the mustaches and let the beards grow"
ُ  لكهم يُوقف-صىل اهلل عليه وسلم- أدركت بضعة عرش من أصحاب رسول اهلل
71.......................... ................................ المويل
ِ
I have seen more than ten of the Companions of the Messengers of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him; they all stopped the "mooli" (the one who swore not to approach his wife
71................................ ................................ ................................ ................................ .intimately)
73.......................... ................................ ................................  ويذهب اذلي يف نفس أيب حذيفة،أرضعيه حتريم عليه
Suckle him, and you will become unlawful for him (in marriage), and (the discomfort) which Abu
73............... ................................ ................................ .Hudhayfah feels in his heart will disappear
75................. ................................ ................................ ................................  وأجزأتك صالتك،أصبت السنة
75................................ .You have followed the Sunnah and your (first) prayer was enough for you
 خيمة يف املسجد-صىل اهلل عليه وسلم-  فرضب انليب، رماه يف األكحل، يقال هل حبان بن العرقة، رماه رجل من قريش،أصيب سعد يوم اخلندق
77................................. ................................ ................................ ................................ يلعوده من قريب
Sa`d was wounded on the Day of the Trench by the arrow of man from Quraysh called Hibbaan
ibn al-`Arqah, who shot him in the median vein of his arm. So the Prophet, may Allah's peace and
77.. .blessings be upon him, set up a tent for him in the mosque so he could visit him from nearby
َ ُ
ْ
ْ
َ ْ  فإن َخ،أع ُطوه
80............. ................................ ................................ ................................ ريكم أح َسنُكم ق َضاء
80........ .Give it to him, for the best among you are those who settle their debts in the best manner
 لوال أن أشق: فخرج ورأسه يقطر يقول، رقد النساء والصبيان، يا رسول اهلل,  الصالة: فقال, فخرج عمر، بالعشاء-صىل اهلل عليه وسلم- أعتم انليب

82...................................... ................................ ................................ ىلع أمِت ألمرتهم بهذه الصالة هذه الساعة
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, delayed the Evening Prayer until part
of the night had passed and it was dark. `Umar came to him saying: O Messenger of Allah, come
to pray, the women and children have slept. He came out with his head dripping with water and
said: Had it not been hard for my Ummah, I would have commanded them to perform that prayer
82.................. ................................ ................................ ................................ .(`Ishaa) at this hour
َ َ َّ
َ ُ َ َ
ْ َ َُ
َ ْ ُ ُّ
84............ ................................  أو َط ُروقة فح ٍل يف َس ِبيل اهلل،يحة خا ِدم يف َس ِبيل اهلل
اط يف َس ِبيل اهلل وم ِن
ٍ أفضل الصدقات ِظل فسط
The best charity is providing the shade of a tent in the cause of Allah, or providing a servant for
one who strives in the cause of Allah, or providing a young she-camel for one striving in the cause
84...................................... ................................ ................................ ................................
.of Allah
ِّ
ْ
ََ
ُ َْ َ
َ
ً
86..............  يصيل بانلاس بِ ِمىن إىل غري ِجدار-صىل اهلل عليه وسلم-  ورسول اهلل، وأنا يومئذ قد ناهزت االح ِتالم،ان
ٍ أقبلت راكبا ىلع ِمحار أت
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Once I came riding a female donkey when I had almost attained the age of puberty. The Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was leading people in prayer at Mina with
86............... ................................ ................................ ................................ .no wall in front of him
ُ َْْ
ِّ ت عليكم يف
88....................... ................................ ................................ ................................ الس َواك
أكرث
88.......................... ................................ .I have told you repeatedly to use the Siwaak (tooth stick)
89............................... ................................  نعم: يصوم من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت-صىل اهلل عليه وسلم- أكان رسول اهلل
Did the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, fast three days of each
89...................................... ................................ ................................ ................................ ?month
91......................... ................................ ................................ صيد لم يُ َصد ألجله وال أاعن ىلع صيده
أكل املحرم من
ٍ
A person in a state of Ihram eating from a game that was not hunted for him, nor did he assist in
91.................................. ................................ ................................ ................................ .hunting it
ً
94............... ................................ ................................ ناكحا أو ذا حمرم
 إال أن يكون،أال ال يبيَت رجل عند امرأة ثيب
Let no man stay the night in the place of a previously married woman unless he is her husband or
94....................................... ................................ .her Mahram (permanently unmarriageable kin)
96............................. ................................ ................................  فما بيق فهو ألوىل رجل ذكر،أحلقوا الفرائض بأهلها
Give the prescribed shares (of inheritance) to their rightful beneficiaries, and whatever remains
96............................... ................................ .after that should be given to the closest male relatives
98................................... ................................ ................................ أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك
98............... .You would have received a greater reward had you given her to your maternal uncles
100 ........................................  وأن احلج يهدم ما اكن قبله؟، وأن اهلجرة تهدم ما اكن قبلها،أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله
Are you not aware that Islam wipes out all (sins) that preceded it, and that Hijrah (migration)
wipes out all (sins) that preceded it, and that Hajj (pilgrimage) wipes out all (sins) that preceded
100 ............ ................................ ................................ ................................ ................................ ?it
105 .................. ................................ ................................ ................................ أما هذا فقد مأل يده من اخلري
105 ..................................... ................................ As for this man, he has filled his hand with good'
107 ............ ................................  أو جيعل صورته صورة محار؟,أما خيىش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهلل رأسه رأس محار
Isn't he who raises his head before the Imam afraid that Allah may transform his head into that of
107 ............ ................................ ................................ ?a donkey or his shape into that of a donkey
109 ....................................... ................................ ................................  ويوتر اإلقامة,أمر بالل أن يشفع األذان
109 ......................... .Bilāl was ordered to pronounce the Adhān in pairs and the Iqāmah in singles
111 ..................................... ................................  وأن تنظف، ببناء املساجد يف ادلور-صىل اهلل عليه وسلم- أمر رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, ordered us to build "
111 .......................................... ".mosques in different localities and that they should be kept clean
113 .........  وأطراف القدمني وال نكفت اثلياب والشعر، وأشار بيده ىلع أنفه وايلدين والركبتني،أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم ىلع اجلبهة
I have been commanded to prostrate on seven bones: the forehead (and he pointed to his nose),
113 .. .the hands, the knees, and the extremities of the feet, and not to tuck up the clothes and hair
ْ َْ َ
َّ
َ َ ََْ
ُ ُْ
َّ ُ
115 ................ زتل َن ُمصىل املسلمني
ِ  أن ْنرج يف العيدين العواتِق َوذ َو-صىل اهلل عليه وسلم- أمرنا رسول اهلل
ِ  وأمر احليض أن يع،ور
ِ ات اخلد
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, ordered us to bring out the
young girls and the girls who stay home on the two Eid days, and ordered the menstruating women
115 .................. ................................ .to distance themselves from the praying area of the Muslims
117 ...........  وأن ال أعطي اجلزار منها شيئًا، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، أن أقوم ىلع بدنه-صىل اهلل عليه وسلم- أمرِن رسول اهلل
the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, put me in charge of
slaughtering his camels (which he wanted to sacrifice); and to give in charity their meat, skins, and
117......................... ................................ saddle cloths; and not to give any of them to the butcher
119 ................ ................................ ................................  فإنه ال تزال تصاويره تعرض يف صالِت،أميطي عنا قرامك هذا
119 ................. .Take this curtain of yours away, forَ its images come to my mind
while I'm praying
ُ
َّ
َ ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلَّيب
121 ............................... ................................  فأتبَ َعه ِإيَّاه, فداع بماء, فبال ىلع ثوبه,ِت بصيب
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A baby boy was brought to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, and he
.urinated on the Prophet's clothes. So, he asked for water and sprinkled it over it (the wet spot)
121 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َّ
ِّ ُ
ِّ
َّ
َّ
 فإنك لم ت َصل، ارجع فصل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم جاء فسلم ىلع انليب، فدخل رجل فصىل، دخل املسجد-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
123 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, entered the mosque and then a man
came in and prayed. After that, he came and greeted the Prophet, may Allah's peace and blessings
123 ........................... ".be upon him, who said to him: "Go back and pray, for you have not prayed
َ ُ َ َّ
ْ
ُ لر
َّ ِ  َول، لِلْ َف َر ِس َس ْه َم ْني:انل َفل
َّ  قَ َس َم يف-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
126 ........................... ................................ ج ِل َسه ًما
أن رس
ِ
ِ
ِ
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, divided the spoils, allotting
126 .................................... ................................ .two shares to the horse and one share to the man
َّ
َّ
َّ
128 .........................  وخرج من اثلنية السفىل، من اثلنية العليا الِت بابلطحاء، دخل مكة من كداء-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, entered Makkah from
Kadaa, from the upper mountain pass which is in Al-Bat-haa, and exited from the lower mountain
128 ......................................... ................................ ................................ ................................ .pass
ِّ
َّ
َ  ليس فيها قَميص َوال ع َم،كف َن يف أثواب بيض َي َمانيَة
130 ............... ................................ امة
-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was shrouded in some white
130 ................................ ................................ .Yemeni garments, with neither a shirt nor a turban
ْ أن الشمس َخ َس َف
 فكرب وصىل أربع ركعات يف، وتقدم، فاجتمعوا، الصالة جامعة: فبعث ُمناديا ينادي-صىل اهلل عليه وسلم- ت ىلع عهد رسول اهلل
132 ........................ ................................ ................................ ................................  وأربع سجدات،ركعتني
A solar eclipse occurred during the lifetime of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and he sent someone to summon people for a congregational prayer. They
gathered and he came forward and began the prayer by making Takbeer. He bowed four times and
132 ...................... ................................ ................................ .َ prostrated four times in two Rak`aat
ْ
ُ
َ َ
ْ
َّ
134 ............................. ................................  وأذن يف حلوم اخليل، نىه عن حلُومِ احل ُ ُم ِر األه ِل َّي ِة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
أن
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade eating the flesh of domestic
134 ................ ................................ ................................ .donkeys and permitted eating horseflesh
ْ
ْ َ فَ َو َز َن هل ف،رتى منه بَعريا
َ َ اش
136 ............. ................................ ................................ أر َجح
-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ِ
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, bought a camel from him, and he
136 ......................... ................................ .weighed out (the price) and paid him more than his due
َّ
َ انل
َّ  َص َّىل ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ِّ ِ ج
138 ....................... ................................  أو اثلالث، فكنت يف الصف اثلاين،ايش
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, offered the funeral prayer in absentia
138 ................. ................................ .for the Negus, and
I was in either the second or the third row
َّ
َْ
ََْ ُ
 حىت إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمه، ولم جي ِل ْس فقام انلاس معه،ني
ويل
األ
الركعتني
 صىل بهم الظهر فقام يف-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ِ
َّ ُ ِّ
َ
139 ........................ ................................ ................................ ك َّرب وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن ي ُ َسل َم ث َّم َسل َم
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, led them in the Zhuhr prayer and
continued after the first two Rak`ahs without sitting for Tashahhud, and people stood with him.
When he finished the prayer and people were waiting for his making Tasleem, he said Takbeer
.while sitting and prostrated twice before Tasleem, then he concluded his prayer with Tasleem
139 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
141 .......................... ................................  ثم سلم، ثم تشهد، فسجد سجدتني، صىل بهم فسها-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, led them in prayer and forgot
141 .............. (something), so he offered two prostrations and then made Tashahhud and Tasleem
ً
َ َ َ
َ ِّ َ ُ
142 ................................... ................................ ان
ِ  أال تصلي: فقال، طرق عليا وفاطمة يلال-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, once visited `Ali and Faatimah at night
142 ........................ ................................ ................................ "?and said: "Would you two not pray
143 ........... ................................ .﴾ ﴿قل يا أيها الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل أحد: قرأ يف ركعِت الفجر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
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The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, recited Surat-ul-Kaafiroon and Surat143 .................. .ul-Ikhlaas in the two Rak‘ahs (units of prayer) of the Fajr (one Surah per Rak‘ah)
َّ
َ َ َ
ُ  َاك َن َي ُق-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
144 ........................................ ................................ وم من الليْ ِل َح َّىت تتَف َّط َر ق َد َماه
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to stand in prayer at night until
144 ................................ ................................ ................................ .the skin of his feet would crack
146 ....................................... ................................  غفرانك: اكن إذا خرج من الغائط قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
When the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, came out of the privy, he would "
146 ....................... ................................ "'.say: 'Ghufraanaka (O Allah! Grant me Your forgiveness)
ً  اكن ال يدع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
148 ............................ ................................ أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, did not ever leave praying four
148 ................................. ................................ Rak`ahs before Zhuhr and two Rak`ahs before Fajr
َّ
ِّ َ
َ
149 ....................................... ................................  ويقوم آخره فيُصيل، اكن ينَام أول الليل-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to sleep at the beginning of the
149 ............................... ................................ ................................ .night and rise at its end to pray
ُ ُّ َّ
ْ
َ
َْ ْ َ
ِ للرك
151 .  وإذا رفع رأسه من الركوع َرف َع ُه َما كذلك،وع
 وإذا كرب،كبَيْ ِه إذا افتَتَ َح الصالة
ِ  اكن يرفع يديه حذ َو من-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to raise his hands to the level of
his shoulders when he commenced the prayer, when he said Takbir before bowing, and when he
151 .................................... .raised his head after bowing, he would raise them to that level as well
153 ............ ................................ ................................  اكن يطوف ىلع نسائه بغسل واحد-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, would approach all of his wives and
153 ......................................... ................................ ................................ .then take one ritual bath
155 ..............  وهل أَت ىلع اإلنسان حني من ادلهر، الم تزنيل السجدة: يوم اجلمعة، اكن يقرأ يف صالة الفجر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to recite Surat-us-Sajdah and
155 ............ ................................ ................................ Surat-ul-Insaan in the Fajr prayer on Friday
157 .................................  وارزقين، واهدين، واعفين، وارمحين، امهلل اغفر يل: اكن يقول بني السجدتني-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to say between the two
prostrations: “O Allah, forgive me, have mercy on me, grant me wellness and safety, guide me and
157 ........................ ................................ ................................ ................................ ”.provide for me
َ
159 .................................... ................................  نىه عن احلِبْ َو ِة يوم اجلمعة واإلمام خيطب-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade Hibwah (a sitting position) on
159 ...................................... ................................ .Friday while the imam is delivering the sermon
161 ................. ................................ ................................  نىه عن بيع الوالء وعن هبته-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, prohibited the selling and gifting of
161 ...................................... ................................ ................................ ................................ .Walaa
163 ................................... ................................  ولم جيامعوهن يف ابليوت،أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم يؤالكوها
Among the Jews, whenever a woman had her menstruation, they would neither eat with her nor
163 ............................ ................................ ................................ .associate with her in their houses
. فأجازه: قال، نعم: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلني؟» قالت:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،أن امرأة من بين فزارة تزوجت ىلع نعلني
167 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
A woman from the Banu Fazaarah married a man with a pair of sandals as her dowry. Therefore,
the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said: "Do you approve of
(exchanging) yourself and your wealth for a pair of sandals" She said: "Yes." Therefore, he
167 .............................. ................................ ................................ ................................ .approved it
169 .............................. ................................ ................................ أن امرأة من جهينة أتت انليب ويه حبىل من الزنا
A woman from the tribe of Juhaynah came to the Prophet while she was pregnant from Zina
169 ................................. ................................ ................................ ................................ (adultery)
171 ..................................  عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل-صىل اهلل عليه وسلم-  فسألت رسول اهلل،أن أم حبيبة استحيضت سبع سنني
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Umm Habibah suffered Istihaadah (non-menstrual vaginal bleeding) for seven years. She asked
the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, about that, and he ordered
171 ........................... ................................ ................................ .her to perform Ghusl (ritual bath)
173 ................  أال إن العبد قد نام، أال إن العبد قد نام: أن يرجع فينادي-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمره انليب،أن بالال أذن قبل طلوع الفجر
Bilaal made a call to prayer before the break of dawn. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, therefore commanded him to return and make a call: Lo! The slave of Allah slept.
173 ...................................... ................................ ................................ .Lo! The slave of Allah slept
َ َْ
َ َ
َ َ َ َ َّ َ َ
175 ........  ال رشيك لك، إن احلمد وانلعمة لك وامللك، َّبليْك ال رشيك لك َّبليْك، َّبليْك الل ُه َّم َّبليْك:-صىل اهلل عليه وسلم- أن تل ِبيَة رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, would say the Talbiyah like
this: "Labbayka Allah-umma labbayk. Labbayka la shareeka laka labbayk. Inna al-hamda wann`mata laka wal-mulk, la sharika lak" (O Allah, I respond to Your call. I do respond. I respond to
Your call. You have no partner. I do respond. Praise, blessings, and sovereignty are only Yours.
175 ............... ................................ ................................ ................................ .You have no partner)
، وإن تمن تمن ىلع شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: فيقول، يغدو إيله-صىل اهلل عليه وسلم-  فاكن انليب،أن ثمامة احلنيف أرس
ُ
ُْ
177 ................ ................................ ................................ ................................ وإن ت ِرد املال نع ِط منه ما شئت
177 ................................... ................................ ................................ A prisoner becoming Muslim
ََ ُ
َ ْ َ
َ
ْ َت؛ إنما بُنيَت املساجد ملا بُني
180 ت هل
 ال وجد:-صىل اهلل عليه وسلم-  من د َاع إىل اجل َ َمل األمحر؟ فقال رسول اهلل:رجال نش َد يف املسجد فقال
أن
ِ ِ
ِ
A man announced (the loss of his camel) in the mosque, saying out loud: "Has any one seen the
red camel?" Upon this, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said:
180 ...... "."May you not find it! The mosques are only built for the purpose for which they are built
ْ
ً
ُ  قائم َخيْ ُط-صىل اهلل عليه وسلم- اجل ُ ُم َعة من باب اكن حنو دار الْ َق َضا ِء ورسول اهلل
182 .............................. ب
أن رجال دخل املسجد يوم
ِ
A person entered the mosque on a Friday through the gate facing Dar-ul-Qadaa’ while the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, was standing delivering the
182 ..................................... ................................ ................................ ................................ sermon
185 ....................  لكمة حق عند سلطان جائر: أي اجلهاد أفضل؟ قال: وقد وضع رجله يف الغرز-صىل اهلل عليه وسلم- أن رجال سأل انليب
A man, who was set for travel, asked the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him:
185 ............. ".''Which type of jihad is better?'' He replied: "A word of truth said to a despotic ruler
187 ........................ ................................  ورهنه دراع من حديد، اشرتى من يهودي طعاما-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, bought food from a Jew
187 .............................. ................................ ................................ .and pledged him his iron armor
، ثم األيَس، وأشار إىل جانبه األيمن، خذ: ثم قال للحالق، ثم أَت مزنهل بمىن وحنر، فأَت اجلمرة فرماها، أَت مىن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
189 ......................... ................................ ................................ ................................ .ثم جعل يعطيه انلاس
When Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, came to Mina, he went
to "Jamrat-ul-`Aqabah," and threw pebbles at it. After that, he went to his tent in Mina and
sacrificed. Then he called for a barber, pointed at the right side of his head, and said, "Shave from
here." Then he pointed at his left side and said, "Take (hair) from here." Then he distributed his
189 ............. ................................ ................................ ................................ .hair among the people
 ومسح برأسه بماء غري، ويده ايلمىن ثالثا واألخرى ثالثا، ثم غسل وجهه ثالثا، ثم استنرث، توضأ فمضمض-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

191 .......................................... ................................ ................................  وغسل رجليه حىت أنقاهما،فضل يده
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was performing ablution;
he rinsed his mouth thrice and blew water out of his nose thrice. He then washed his face thrice
and his right and left forearms thrice, then he took more water and wiped over his head, and then
191 ................. ................................ ................................ .he washed his feet until he cleaned them
193 ............. ................................ ................................  َحج ىلع َرحل واكنت زاملته-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, performed Hajj on the back
193 ........... ................................ .of a camel, and the same mount was carrying his baggage as well
194 ............ ................................  فأمره أن يعيد الصالة، رأى رجال يصيل خلف الصف وحده-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
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The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, saw a man pray alone
194 .......................................... .behind the first row, and he commanded him to repeat the prayer
ُّ
ُ
ُ فرصع عنه
196 ............................ ................................ فج ِحش ِشقه األيمن
ِ ، ركب فرسا-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was once riding a horse and
196 .................. ................................ ................................ .fell down from it, injuring his right side
198 ........................ ................................ ................................  صام يوم اعشوراء-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, fasted on the Day of
198 .............................. ................................ ................................ ................................ `Aashooraa
: فقولوا، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، ال أربح اهلل جتارتك: فقولوا، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد: قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
200 ................................ ................................ ................................ ................................ ال رد اهلل عليك
The Messenger of Allah, peace be upon him, said: "When you see someone buying or selling in the
mosque, say to him: 'May Allah not make your sale profitable!' And when you see someone
200 .................... "'!announcing a lost item in the mosque, then say: 'May Allah not return it to you
َّ  ثم صىل حيث اكن، فكرب, اكن إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
202 .............. وجهه ِراكبه
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was on a journey and
wished to offer voluntary prayers, he made his she-camel face the Qiblah (prayer direction), said
202 .. .Takbeer (Allahu Akbar), and then prayed towards whatever direction his mount would face
204 ................  وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه، اكن إذا كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, made Takbeer (said:
'Allaahu Akbar' (in prayer)), he would raise his hands up to the level of his ears. When he bowed,
he would raise his hands up to the level of his ears, and when he raised his head from bowing and
204 ..................... ................................ .said: ‘Sami‘-Allahu liman hamidah,' he would do the same
ٌ ٌ اكن يُ ْدر ُك ُه الفجر وهو ُجن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
206 ............... ................................  ثم يغتسل ويصوم،ب من أهله
ِ
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, would sometimes get up at
the time of Fajr (dawn prayer) while in a state of Janaabah after having sexual intercourse with his
206 .......................................... ................................ .wives,
then he would perform Ghusl and fast
ََ َُ
ِّ
208 ........................ -صىل اهلل عليه وسلم-  اكن يُ َصيل وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to pray while carrying
Umaamah the daughter of Zaynab, daughter of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
208 .............. ................................ ................................ ................................ blessings be upon him
210 ........................... ................................  اكن يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, used to raise his hands up
210 ......................................... ................................ to his shoulders at the beginning of the prayer
212 ....................... . واكن ابن عمر يفعله، يومئ برأسه، حيث اكن وجهه، اكن يسبح ىلع ظهر راحلته-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to offer voluntary
prayer on the back of his riding beast (camel), whatever direction it went. He would nod his head
212 ....................................... (instead of bowing and prostration) . Ibn `Umar would do so as well
214 ........................................  وينىه عن الوصال، ويواصل، وينىه عنها، اكن يصيل بعد العرص-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to perform prayer after
the afternoon prayer although he forbade it; he also used to fast for days without having food
214 .............. ................................ ................................ ................................
although he forbade it
َْ ْ َْ
َ
216 ......  ثم اعتكف أزواجه بعده،-عز وجل-  حىت توفاه اهلل،اخ ِر من رمضان
و
األ
رش
ع
ال
يف
يعتكف
اكن
وسلم
صىل اهلل عليه- أن رسول اهلل
ِ
ِ
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to practice I`tikaaf
(seclusion for worship in a mosque) in the last ten nights of Ramadan until he passed away; then,
216 ................ ................................ ................................ .his wives followed this practice after him
، ويف معاطن اإلبل، ويف احلمام، وقارعة الطريق، واملقربة، واملجزرة، يف املزبلة: نىه أن يصىل يف سبعة مواطن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
218 ............................ ................................ ................................ ................................ وفوق ظهر بيت اهلل
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The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade performance of
prayer in seven places: the garbage heap, the slaughtering area, the graveyard, the commonly used
218 ...... .road, the Hammam, the area that camels rest, and above the House of Allah (the Ka'bah)
220 .......................... ................................ ................................  نىه عن الشغار-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, prohibited Shighaar
220 .................................. ................................ ................................ ................................ .marriage
222 ........................................  نىه عن الصالة نصف انلهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade praying at midday
222 .............................. ................................ .until the sun moves from its zenith, except on Friday
-  ونىه عن املالمسة،- أو ينظر إيله،ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إىل الرجل قبل أن يقلبه-  نىه عن املنابذة-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
224 .................................... ................................ ................................  ملس الرجل اثلوب وال ينظر إيله:واملالمسة
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade Munaabadhah,
which is when a man throws a garment to another thus selling it to him before the buyer unfolds
it or examines it. He also forbade Mulaamasah, which is when a man touches a garment [thus
224 ............................... ................................ ................................ .buying it] without examining it
 بم يستحل، أرأيت إن منع اهلل اثلمرة: قال. حىت حتمر: وما تزيه؟ قال: قيل. نىه عن بيع اثلمار حىت تزيه-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
226 ............................ ................................ ................................ ................................ أحدكم مال أخيه؟
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade the sale of fruits
until they are ripe. They said: "What is meant by ripe?" He said: "When they become red." He
added: "What if Allah prevents the fruits, how could one of you consider his brother's money lawful
226 ............................ ................................ ................................ ................................ "?for himself
228 ............. ................................  نىه ابلائع و املبتاع، نىه عن بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, prohibited the selling of a
fruit until it is evidently ripe. He forbade both the buyer and the seller (from engaging in such a
228 ............................. ................................ ................................ ................................ .transaction)
229 ................. ................................ ................................  نىه عن بيع حبل احلبلة-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade the transaction
229 .......................................... ................................ ................................ .called Habal al-Habalah
 إن، وما أنا من املرشكني، وجهت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيفا: قال، اكن إذا قام إىل الصالة، -صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
231 ................................ ................................ ................................  ومماِت هلل رب العاملني، وحمياي، ونسِك،صالِت
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, stood up for prayer,
he would say: I turn my face (in complete devotion) to the One who created the heavens and the
earth, and I am not of the polytheists. Verily, my prayer, my sacrifice, my life, and my death are
231 .................................... ................................ ................................ .for Allah, Lord of the worlds
ً
ً
 يا رسول اهلل أصابتين: ما منعك أن تصيل يف القوم؟ فقال، يا فالن: فقال، لم يصل يف القوم، رأى رجال معزتال-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

235 .......................... ................................ ................................  فإنه يكفيك، عليك بالصعيد: فقال، وال ماء،جنابة
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, saw a person sitting aloof
and not praying with the people. He asked him: “O so-and-so! What prevented you from offering
the prayer with the people?” He replied: “O Messenger of Allah! I am sexually impure and there is
no water.” In response, the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, said: “You
235 ....................... ................................ ”.should use clean earth, and that will be sufficient for you
َ
َ حفصة
237 . بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق حني دخلت يف ادلم من احليضة اثلاثلة
 انتقلت-صىل اهلل عليه وسلم- أن اعئشة زوج انليب
Urwah ibn az-Zubayr reported from ‘A’ishah, the wife of the Prophet, may Allah's peace and ‘
blessings be upon him, that she took Hafsah ibn ‘Abd-ur-Rahmaan ibn Abi Bakr as-Siddeeq into
237 ............. ................................ ................................ .her house when she was in her third period
-صىل اهلل عليه وسلم-  فتغيظ منه رسول اهلل،-صىل اهلل عليه وسلم-  فذكر ذلك عمر لرسول اهلل،أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته ويه حائض
239 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, divorced his wife while she was `
menstruating. So, `Umar, may Allah be pleased with him, informed the Messenger of Allah, may
239 ................. Allah’s peace and blessings be upon him, about that,
furious at him
َ ْ andْ he became
َ َ ْ
َ انل
َ
َّ
241 .......................... ................................ ................................ الص ال َم ْرأ ِة
إم
يف
اس
ار
ش
ت
اس
أن عمر بن اخلطاب
ِ
ِ
Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, consulted the people about a woman who ‘
241 ............ ................................ ................................ ................................ .was caused to miscarry
243 ..................  فسجد وسجد انلاس، قرأ يوم اجلمعة ىلع املنرب بسورة انلحل حىت إذا جاء السجدة نزل،أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, recited Surat-un-Nahl on the pulpit during ‘
the Friday sermon, and when he reached the verse of prostration, he got down and prostrated, and
243 ..................... ................................ ................................ ................................ .so did the people
ً
ً
 أم كيف يفعل؟، أيقتله فتقتلونه، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال، يا اعصم: فقال هل،عويمرا العجالين جاء إىل اعصم بن عدي األنصاري
أن

245 ................... ................................ ................................ -صىل اهلل عليه وسلم- سل يل يا اعصم عن ذلك رسول اهلل
Uwaymir al-`Ajlaani went to `Aasim ibn `Adiyy al-Ansaari and asked: O `Aasim, tell me, if a man `
sees his wife (sleeping) with another man, should he kill him, whereupon you will kill him (in
retribution), or what should he do? O `Aasim, ask the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
245 ........................... ................................ ................................ .blessings be upon him, about that
َّ
َّ
248 ........... ................................  اركبها: قال، إنها بدنة: قال، اركبها: فقال, رأى رجال يسوق بدنة-صىل اهلل عليه وسلم- أن نيب اهلل
the Prophet of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, saw a man carrying a sacrificial
248 ................. camel, so he said: 'Ride it.' The man said: 'It is a sacrificial camel.' He said: 'Ride it
ُ
ٌّ
» «ابلينة أو َحد يف ظهرك:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب، برشيك ابن سحماء-صىل اهلل عليه وسلم-  قذف امرأته عند انليب،أن هالل بن أمية
250 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Hilaal ibn Umayyah went to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, and
accused his wife of committing illegal sexual intercourse with Shareek ibn Sahmaa. The Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said: Either you provide proof, or you will
250 .............. ................................ ................................ .receive the legal punishment on your back
254 ...................... ................................ ................................ ................................ أنت أحق به ما لم تنكيح
254 .............. .You are more entitled to him (the child's custody) as long as you do not get married
256 ............. ................................ ................................  نعم: عن صوم يوم اجلمعة؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم- أنىه انليب
Did the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, forbid fasting on Friday? He said:
256 .......................................... ................................ ................................ ................................ .Yes
ً أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرة
258 ............................... ................................ ................................ غنما
.The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, once sent sheep (as Hady)
258 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
260 ......................... ................................ ................................ ................................ أوتروا قبل أن تصبحوا
260 ................. ................................
.Perform
Witr prayer before the morning
ُ ................................
َ ََ َ
ْ
ُّ
261 ...........................  وأن أوتِ َر قبل أن أنام، َو َرك َع َ ِِت الض ََّح، صيام ثالث ِة أيَّامٍ من لك شهر: بثالث-صىل اهلل عليه وسلم- أوصاين خلييل
My close friend, may Allah's peace and blessings be upon him, advised me to do three things: fast
three days of every month, perform the two Rak`ahs of Duha (forenoon prayer), and perform the
261 ............................... ................................ ................................ .Witr prayer before I go to sleep
َ ْ َ ِّ ً َ
ًَ
ًَ َ َ َ َْ
ُ َّ َّ َ
ْ َ
َ  ولك َحتْم،رية َص َدقَ ًة
263 ..............  ولك ته ِليل ٍة َص َدقة،يد ٍة َص َدقة
ٍ َ  ولك تك ِب، إن بكل تس ِبيح ٍة صدقة:أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون
ِ
Has Allah not given you something to give as charity? Every utterance of "glory be to Allah" is
charity; every utterance of "Allah is the Greatest" is charity; every utterance of "praise be to Allah"
263 .................................... .is charity; and every utterance of "there is no god but Allah" is charity
َ
265 ................................ ................................ ................................  أدخله اهلل اجلنة،أيُّما ُمسلم ش ِهد هل أربعة خبري
265 ................ .Allah admits to Paradise any Muslim whose goodness is testified to by four people
267 .......................................... ................................ ................................ أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟
267 ......................... ?Is the Book of Allah being tampered with while I am still present among you
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، وهو ينظر إيله احتجب اهلل منه، وأيما رجل جحد ودله، ولن يدخلها اهلل جنته،أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف يشء

269 .......................................... ................................ ................................ وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين
Any woman who brings her family (a child) who does not belong to them has nothing with Allah,
and Allah will not admit her into His Paradise. And any man who disowns his child while he looks
at him, Allah will veil Himself from him and disclose him in the presence of the early and the late
269 ............................. ................................ ................................ ................................ .generations
 وأحق ما أكرم عليه الرجل، وما اكن بعد عصمة انلاكح فهو ملن أعطيه، قبل عصمة انلاكح فهو هلا،أيما امرأة نكحت ىلع صداق أو حباء أو عدة
271 ................................... ................................ ................................ ................................ ابنته أو أخته
Whatever is given before marriage as a dowry or gift, or promised, belongs to the woman.
Whatever is given after marriage belongs to whoever it is given to. And the best way to honor a
271 ............... ................................ ................................ .person is (to honor) his daughter or sister
 وإن مسها فلها املهر بما، وإن شاء طلق، إن شاء أمسك، فزوجها باخليار ما لم يمسها،أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن

273 .............................. ................................ ................................ ................................ استحل من فرجها
If a woman is wed and she has leprosy, vitiligo, insanity, or a blockage (in her private parts), her
husband has the right either to keep her or divorce her, as long as he has not had sexual intercourse
with her. But, if he has had intercourse with her, she is entitled to her dowry because he has had
273 ............................. ................................ ................................ .lawful access
to her private parts
ُ ََ
َ أيها انلاس تأكلون َش
َ :اهما إال َخبيثَتَ ْني
275 ............ ................................ ................................  واثلُّوم،ابل َصل
ر
أ
ما
ج َرتني
ِ
275 .................................. .O people, you eat two plants that I only find offensive: onion and garlic
277 ........... ................................  وذا احلاجة، والضعيف، فإن فيهم املريض، فمن صىل بانلاس فليخفف، إنكم منفرون،أيها انلاس
O people! You cause aversion to others. Whoever leads people in prayer should make it brief, for
277 .................................. .among them are the sick, the weak, and those with needs to be fulfilled
279 ........  أال وإين نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أو ترى هل، يراها املسلم، إنه لم يبق من مبرشات انلبوة إال الرؤيا الصاحلة،أيها انلاس
O people! There is nothing remaining of the glad tidings of prophethood except a good vision that
a Muslim sees or someone else sees it for him. Verily, I have been forbidden to recite the Qur'an
while bowing or prostrating. So, while bowing, glorify the Lord may He be exalted, and while
prostrating, engage diligently in supplication, for it is most likely that your supplication would be
279 ................................. ................................ ................................ ................................ .answered
َ ْ ُّ
ُ َ
282 ............................ ................................ ................................ ................................ بالوتر
ِ با ِدروا الصبح
282 ...................... ................................ Make
haste toَ perform
the Witr prayer before the morning
َ ِّ
ُْ
َ ََْ ْ
َْ
َ
َ
َ
ُ ْ َ ََْ ٌ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ َ ْ َ
َ
َ
283 ...................... ................................ وإين أرى أن جتعلها يف األقربِني
ِ ، وقد س ِمعت ما قلت، ذلِك مال رابِح،بخ! ذلِك مال رابِح
Well-done! That is a profitable deal! That is a profitable deal! I heard what you said, and I suggest
283 .................. ................................ ................................ .that you give it to your nearest relatives
285 ................... ................................  وانلصح للك مسلم، وإيتاء الزاكة، ىلع إقام الصالة-صىل اهلل عليه وسلم- بايعت رسول اهلل
I gave the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, pledge to establish
285 ...................................... ................................ .the prayer, pay Zakah, and advise every
ُ َ ْ َ Muslim
َ
ِّ
َ
287 ............................... ................................  بالسواك: إذا دخل بيته؟ قالت-صىل اهلل عليه وسلم- بأي يشء اكن يبدأ انليب
What did the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to start with on entering
287 ........................ ................................ ................................ .his house? She said: With the Siwak
288 ................  فأخذ برأيس فأقامين عن يمينه، فقمت عن يساره، يصيل من الليل-صىل اهلل عليه وسلم-  فقام انليب،بت عند خالِت ميمونة
I stayed overnight in the house of my aunt Maymunah. When the Prophet, may Allah's peace and "
blessings be upon him, stood to perform Prayer at night, I joined him and stood on his left. He,
288 .................... ................................ ".then, took me by the head and made me stand on his right
 بعث يلع بن-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إن انليب، خادل بن الويلد إىل أهل ايلمن يدعوهم إىل اإلسالم فلم جييبوه-صىل اهلل عليه وسلم- بعث انليب
290....................................... ................................ ................................ ................................ أيب طالب

558

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, sent Khaalid ibn al-Waleed to the
people of Yemen to invite them to Islam, but they did not respond to him. Then, the Prophet, may
290 ........... ................................ .Allah’s peace and blessings be upon him, sent `Ali ibn Abi Taalib
ً
 فربطوه بسارية من، سيد أهل ايلمامة، ثمامة بن أثال: فجاءت برجل من بين حنيفة يقال هل، خيال ِقبَل جند-صىل اهلل عليه وسلم- بعث رسول اهلل
292 ................................. ................................ ................................ ................................ سواري املسجد
the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, sent some cavalry towards
Najd. They captured a man from the tribe of Banu Haneefah called Thumaamah ibn Uthaal, and
292 .............. ................................ ................................ tied him to one of the pillars of the mosque
ُ َُ
ُ َُ
ُ ُ
ُ ُ
296 ................ ................................ ................................ آثاركم
دياركم تكتب
،آثاركم
 تكتب،ياركم
 ِد،بين سلمة
O Banu Salimah, stay in your neighborhood, your footsteps are recorded for you; stay in your
296 .................................. ................................ .neighborhood, your footsteps are recorded for you
، وقد أمر أن يستقبل القبلة، قد أنزل عليه الليلة قرآن-صىل اهلل عليه وسلم-  إن انليب: فقال،بينما انلاس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت

299 ..................................... ................................ ................................ ................................ فاستقبلوها
While the people were performing the Fajr prayer in Qubaa Mosque, someone came saying:
Tonight, (a portion of the) Qur'an was revealed to the Prophet, may Allah's peace and blessings be
299 ............. .upon him, and he was ordered to face the Qiblah (direction of the Ka`bah), so face it
َ
ْ
ََ َ
ُْ َ َْ َ
ُْ َ َََ
ُ ُوك ِّفن
ُ ُاغسل
وه يف
،وه بماء وسدر
ِ :-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل- فأوقصته:أو قال-  فوقصته، إذ وقع عن راحلته،بينما رجل واقف بِع َرفة
ً
َُ
ُ ُ
ِّ ُ
301 ............. ................................ ................................  وال خت ِّم ُروا رأسه؛ فإنه يبْ َعث يوم القيامة ُملبِّيا،ُ وال حتَن ُطوه،ثوبيه

While a man was standing at Arafaat, he fell from his mount and it snapped his neck. So, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said: Wash him with water and
Sidr (ground lotus leaves), and shroud him in his two garments, and do not perfume him or cover
his head, for he will be resurrected on the Day of Judgment reciting Talbiyah (Here I am, O Allah,
301 ....................... ................................ ................................ ................................ .at Your service)
ً
303 ..................... ................................ ................................ بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتا يف سحابة
303 ...................................... ................................ While a man was walking through a barren land
َ
َ
َ الق ْدر يف الوتْر من الْ َع ْرش
305 ................................... ................................ ................................ اخ ِر
حتَ َّر ْوا يللة
ِ األو
ِ
ِ ِ
305 .......................... .Seek the Night of Decree in the odd nights of the last ten nights of Ramadan
ُ َّ
ُ َّ َ َ
306 .................. ................................ ................................ ................................ ور بَركة
ِ تسحروا؛ فإن يف السح
306 ......................................... .Eat the Sahoor (pre-dawn meal) for indeed there is a blessing in it
َْ
َ ْ َّ َ َ
ُ َّ َ
308  قد ُر مخسني آية:ور ؟ قال
ِ  كم اكن بني األذان والسح: قلت لزيد: قال أنس. ثم قام إىل الصالة،-صىل اهلل عليه وسلم- تسحرنا مع رسول اهلل
We took Suhoor (pre-dawn meal) with the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be
upon him, then he stood up for the prayer. Anas said: I asked Zayd: How long was the period
between the Adhan (call to prayer) and the Suhoor? He replied: The period of time required to
308 ..................... ................................ ................................
................................ .recite fifty verses
َ َّ َ َ
ْ َ َ َ ً َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ
َ ُْ
َ جر أَ ْو َغن
َ
310 ...................... ................................ يم ٍة
أ
ع
م
ا
مل
ا
س
ه
ع
ج
ر
ي
ِ
ِ
ِ  أو، أن يد ِخله اجلنة:تولك اهلل لِلمجا ِه ِد ِيف س ِبي ِل ِه إن توفاه
ٍ
Allah has guaranteed for the one who fights in His cause to admit him into Paradise if He takes his
310 ..................... ................................ .soul, or to return him safe and sound with reward or booty
ً
َ َ
ُْ ُ َْ ُ َ ْ ُ
312 ............... ................................ ................................ ................................ ار ف َصا ِعدا
ٍ تقطع ايلد ِيف رب ِع ِدين
312 ................... ................................ ................................ ................................ Hands cut for theft
314 ...................................... ................................ ................................ تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء
314 ................................... .The adornment of the believer will reach as far as his ablution reaches
317 .................... ................................  وماتت بَسف، وبىن بها وهو حالل، ميمونة وهو حمرم-صىل اهلل عليه وسلم- تزوج انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, married Maymoonah when he was in
the state of Ihraam (ritual state of consecration assumed for Hajj or ‘Umrah) and consummated
317 .............. ................................ .marriage with her when he ended his Ihraam. She died in Sarif
319 ..................... ................................ ................................  انلاكح والطالق والرجعة: وهزهلن جد،ثالث جدهن جد
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Three things are binding regardless of whether they were expressed seriously or jokingly:
319 ................................... ................................ .marriage, divorce, and restoration (of a divorcee)
 وحني، حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع: أو أن نقرب فيهن موتانا، ينهانا أن نصيل فيهن-صىل اهلل عليه وسلم- ثالث سااعت اكن رسول اهلل

321 ............................. ................................  وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب،يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to forbid us from
praying or burying our deceased ones at three times: when the sun begins to rise until it is fully
risen; when the sun is at its highest point in the sky at noon until it passes its zenith; and when the
321 ............................ ................................
................................ sun starts setting until it fully sets
َّ
َّ َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ،رج ٌل من أهل الكتاب آمن بنَبيِّه
ُ :أج َران
َ ،وآمن بمحمد
َّ
َّ
َ
َ
َ
 ورجل اكنت هل أمة فأدبها فأحسن، وحق مو ِايله،والعبْد اململوك إذا أدى حق اهلل
ثالثة هلم
ِ ِ
َّ َ َ َ َ
ََْ
َْ
َ
َ
َ
َ
324 .............. ................................ ................................  ثم أعتقها فزتوجها؛ فله أجران، وعلمها فأحسن تع ِليمها،تأ ِديبها

Three types of people will receive a double reward: a man from the People of the Book who believed
in his Prophet and then believed in Muhammad, a slave who fulfilled his duties towards Allah and
towards his masters, and a man who had a female slave and he taught her good manners, educated
324 ............................... .her well, then freed her and married her; he will receive a double reward
326 ................................ ................................ ................................ ................................ ثالثة هلم أجران
326 ...................................... ................................ .Three types of people will have a double reward
328 ............. ................................ ................................ ................................ جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد
328 ........................... ................................ .A Bedouin came and urinated in a corner of the Masjid
ُ  َخيْ ُط-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل وانليب
330 ....................  قم فاركع ركعتني: قال، ال: صليت يا فالن؟ قال: فقال،ب انلاس يوم اجلمعة
A man came while the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, was giving the
Friday sermon. So he (the Prophet) said to him: "O So and so, have you prayed?" He said: "No."
330 ........................... ................................ ".The Prophet said: "Then get up and pray two Rak`ahs
332 .........................  بإقامة واحدة، والعشاء ركعتني، صىل املغرب ثالثا: بني املغرب والعشاء جبمع-صىل اهلل عليه وسلم- مجع رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, combined the Maghrib
(sunset) and Ishaa' (evening) prayers. He prayed three Rak`aat for Maghrib then two Rak`aat for
332 ......................... ................................ .Ishaa' with one Iqaamahُ (i.e. immediate call for prayer)
ُ
َ
ُ القاعدين َك
333 ......................... ................................ ................................ ح ْر َم ِة أ َّم َهاتِ ِهم
ُح ْر َمة نساء املجاهدين ىلع
ِ ِ
The sanctity of the wives of the Mujahids for those who stay behind is like the sanctity of their own
333 ................................... ................................ ................................ُ ................................
.mothers
ُ ُ ُ
َ َّ
َ َّ
َّ
ُ َ ِّ ُ
ْ
َ
335 ...................... ................................ ................................ إلناثِ ِهم
ِ  وأ ِحل،ور أم ِِت
ِ ير واذله
ِ ب ىلع ذك
ِ حرم ِبلاس احل ِر
.Wearing silk and gold is forbidden for the males of my Ummah and is allowed for their females
335 .................ُ ................................
................................ ................................
َ َ َ َ َ َ َ ................................
ُ ُ ُْ
َ َ ُ َ
َََ َ َْ
ُ ُْمحل
َ
َ
َ
َ
أو ما كنت أرى اجلهد بلغ بك ما-  ما كنت أرى الوجع بلغ بِك ما أرى: فقال. َوالق ْمل يَتنَاث ُر ىلع وجيه-صىل اهلل عليه وسلم- ت إىل رسول اهلل
ِ
َ
ََ
ُ
ُ
ْ
337 ...................................... ................................  أو أطعم ستة مساكني، صم ثالثة أيام: فقال. ال:جتد شاة؟ فقلت
ِ ! أ-أرى
I was carried to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and lice
were falling on my face. He said: I never thought your ailment has reached such an extent. Can you
afford a sheep (as a ransom for shaving your head)? I replied: No. He then said: Fast three days,
337 ................. ................................ .or feed six poor people, each with half a Saa` (1.5 Kg approx)
َُ
ْ ُ
ُ َ َ
ُ  واكن،رسا
ُ ُحوسب
َ َيأمر غلْ َمانَه أن َيت
ً ِ خيالط انلاس واكن ُمو
َ ج
 قال،المع َِس
او ُزوا عن
 إال أنه اكن، فلم يُوجد هل من اخل َ ْري يشء،رجل ممن اكن قبْلك ْم
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
340 ............................. ................................ ................................  حنن أحق بذلك منه؛ جتاوزوا عنه:-عز وجل- اهلل

A man from among those who were before you was called to account (by Allah on the Day of
Judgment). No good deeds were found in his record except that he, being a rich man, used to enter
into transactions with people and used to command his servants to show leniency towards those
who were insolvent. Allah, the Exalted, said: We are more entitled to this (leniency) than him.
340 ............................. ................................ ................................ ................................ .Pardon him
َّ
342 .............................. ................................  وأنا ابن سبع سنني، يف حجة الوداع-صىل اهلل عليه وسلم- حج يب مع رسول اهلل
I was taken to perform pilgrimage with the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
342 ...................................... .be upon him, in the Farewell Pilgrimage, when I was seven years old
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344 ...................... ................................ ................................ -ريض اهلل عنه- حديث املّسء صالته من رواية رفاعة
.The Hadith of the one harming his prayer as reported by Rifaa`ah, may Allah be pleased with him
344 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
347 ............ ................................ ................................ ................................ حديث ذي ايلدين يف سجود السهو
347 ........................................ .Hadith of Dhul-Yadayn concerning the prostration of forgetfulness
351 ............................ ................................ ................................  يف الظهار-ريض اهلل عنه- حديث سلمة بن صخر
351 ....................... .The Hadith of Salamah ibn Sakhr, may Allah be pleased with him, on Zhihaar
354 ..................... ................................ ................................ ................................ حديث قصة بريرة وزوجها
354 ...................................... ................................ .The narration about Bareerah and her husband
356 ............................. ................................ ................................ ................................ حكم طالق ابلتة
356 ............ ................................ ................................
................................ Ruling on triple divorce
ْ َّ
َ َُ َ َ
َ ٍّ َ
ْ َ
َ
َ
ُ
َ
ٌ وما ِفينَا صائم،احل َ ِّر
ُ
َ
 حىت إن اكن أحدنا يلضع يده ىلع رأس ِه من ِشد ِة، يف حر ش ِدي ٍد، يف شهر رمضان- صىل اهلل عليه وسلم- خ َرجنَا مع رسول اهلل
َ َ ََ
358 ..................... ................................ ................................ احة
 وعبد اهلل بن رو-صىل اهلل عليه وسلم- إال رسول اهلل

We set out during the month of Ramadan with the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, in such intense heat that one of us would place his hand over his head (to
protect himself) against the excessive heat, and none of us was fasting except the Messenger of
358 .................... .Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and Abdullah ibn Rawahah
ْ ُْ
َ َّ ُ ُّ ُ ِّ َّ
ُ َ ُ َْ َ َُْ َ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ ُ
ٌ َ
ُ
360 ..........................................  واللكب العقور، والفأرة، والعقرب، واحلِدأة، الغراب: ِ يقتَل َن يف احل َ َرم،اس ٌق
ِ مخس من ادل َواب لكهن ف
Five animals are all vicious and harmful and are to be killed (even) inside the Sacred Precincts: the
360 ............ ................................ .crow, the kite, the scorpion, the mouse, and the mordacious dog
ْ َ َ
ُ
ْ َْ
َ
َ ْ َ
362 .......................... ................................ ................................ يك
ِ ِ خ ِذي ِم ْن م
ِ اهل بِالمع ُر
ِ ِيك َويك ِيف بن
ِ وف ما يك ِف
362 ........................... Take from his wealth what is reasonably sufficient for you and your children
َّ
َ
َ ، فتوجه إىل القبلة يدعو، ي َ ْستَ ْسيق-صىل اهلل عليه وسلم- خرج انليب
364 ......................  َج َه َر فيهما بال ِقراءة، ثم صىل ركعتني،وح َّول ِرداءه
ِ
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, went out to invoke Allah "
for rain. He faced the direction of Qiblah as he was invoking Allah, and turned his upper garment
364 ...... ".inside out. Then he prayed two Rak`ahs and recited the Qur'an out loud in both of them
366 ..................... ................................ ................................  إىل قباء يصيل فيه-صىل اهلل عليه وسلم- خرج رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, went out to Qubaa mosque
366 .............................. ................................ ................................ ................................ .to pray in it
368 ............................... ................................ ................................ ................................ خري انلاكح أيَسه
368 ................ ................................ ................................ .The easiest marriage is the bestَ marriage
َ ً ُ
َ ْ ْ ٌ ُ َ َ َّ َ
370 ................. ................................ ................................ ................................ ُار غالما هل
ِ دبر رجل ِمن األنص
A person from the Ansaar (the Muslim inhabitants of Madinah) declared that a slave of him would
370 ................. ................................ ................................ ................................ .be free after he dies
ْ َ
372 .................. ................................ ................................ ................................ دع ما يَ ِريبك إىل ما ال يَ ِريبك
372 .................................... ................................ .Leave what you doubt for what you do not doubt
374 ...................... ................................  وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة, ابليت-صىل اهلل عليه وسلم- دخل رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, entered the house (the
374 .........................................
.Ka‘bah) along with Usama ibn Zayd, Bilal, and ‘Uthman ibn Talha
ْ
ْ
ْ َ ِّ ُ
َّ ُ ْ إن َرأَي-  أو أكرث من ذلك،مخسا
ً  أو،اغسلْنَ َها ثالثًا
، بماء َو ِسد ٍر-َت ذلك
ِ : فقال، حني توفيت ابنته-صىل اهلل عليه وسلم- دخل علينا رسول اهلل
َّ َ َّ ُ ْ َ َ
ً
376 ............. ................................ ................................ َت فآ ِذن ِين
 فإذا فرغ-أو شيئًا من اكفور- اكفورا
واجعلن يف األخرية
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, entered upon us after his
daughter had died and said: Wash her three times, or five times or more if you find that necessary.
Wash her with water and Sidr (ground lotus leaves) and add camphor (or a pinch of camphor) to
376 ........................... ................................ .water in the last time and let me know when you finish
379 ....................................... ................................ دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات
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We visited Khabbab ibn al-Aratt, may Allah be pleased with him, when he was ill and he had been
379 ....................................... ................................ ................................ .cauterized in seven places
381 ...................... ................................ ................................ . وتلك األيام أيام مىن،دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد
381 ................................... .Leave them, for these are the days of Eid. Those were the days of Mina
ً
383 ...........................  وعرشون بنات خماض، وعرشون بنو بلون، وعرشون بنات بلون، وعرشون جذعة،أمخاسا عرشون حقة
دية اخلطإ
The blood money for accidental killing is paid in five types of camel indemnity: 20 Hiqqah shecamels (in their fourth year of age), 20 Jadh‘ah she-camels (in their fifth year of age), 20 Bint
Laboon she-camels (in their third year of age), 20 Ibn Laboon he-camels (in their third year of
383....................................... .age), and 20 Bint Makhaad she-camels (in their second year of age)
385 ..................... ................................ ................................ ................................ دية املعاهد نصف دية احلر
385 .............................. .The blood money of a Mu`aahad is half the blood money of a free Muslim
 أعظمها أجرا اذلي أنفقته ىلع أهلك، ودينار أنفقته ىلع أهلك، ودينار تصدقت به ىلع مسكني، ودينار أنفقته يف رقبة،دينار أنفقته يف سبيل اهلل
387 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
A dinar you spend in the cause of Allah, a dinar you spend on (freeing) a slave, a dinar you give in
charity to a needy person, and a dinar you spend on your family; the greatest in reward is the one
387 ........................................ ................................ ................................
.you spend
on your family
ََ ٌ َ َ
ُُ
َُُ
389 ................................ ................................ ................................  يف أذنِه:اك َر ُجل بَال الشيطان يف أذنيْ ِه أو قال
ذ
389 ................................ .That is a man in whose ears (or he said: in whose ear) the devil urinated
391 ................... ................................ ................................ ................................ ذهب املفطرون ايلوم باألجر
391 .................... ................................
.Those
not fasting today have taken all the reward
َ َ َ ْ who
َ َ ْ were
ََْ
َّ ُ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ ُ َ
َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ
َ
َ
ُّ
393 ...................... اط
ٍ  خيب ثالثة أشو-أول ما يطوف-  ِحني يقدم مكة إذا استلم الركن األسود-صىل اهلل عليه وسلم- اَلل
ِ رأيت رسول
I saw that when the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, arrived in
Makkah, he would touch the Black Corner in the beginning of his Tawaaf (circumambulation) and
393
...................................
................................ ................................
.walk briskly for three rounds
ً
َ
َ ْ َ ْ َّ َ َ
َْ
ْ َ
َ ْ ََ
ََ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
 فإن أىب، فصلت وأيقظت زوجها، ر ِحم اهلل امرأة قامت من الليل، فإن أبت نضح يف وج ِهها املاء، ف َصىل وأيقظ امرأته،َر ِح َم اهلل رجال قام من الليل
ْ
َ نَ َض
398 .......................... ................................ ................................ ................................ حت يف وج ِهه املاء
May Allah have mercy on a man who wakes up at night and prays, and wakes his wife up. If she
refuses, he sprinkles water on her face. May Allah have mercy upon a woman who wakes up at
398 ...... .night and prays, and wakes her husband up. If he refuses, she sprinkles water on his face
ً َرقيت
400 .............................  مستدبر الكعبة، يقِض حاجته مستقبل الشام-صىل اهلل عليه وسلم-  فرأيت انليب،يوما ىلع بيت حفصة
ِ
One day I climbed over Hafsah's house, and I saw the Prophet, may Allah's peace and blessings "
be upon him, relieving himself while facing Ash-Shaam (the Levant), with his back toward the
400 .................................... ................................ ................................ ................................ ".Ka‘bah
ُ ْ َ
ُ ْ َ
ُ ْ َ
ُ َر َم ْق
 ف ِجل َستَه، فسجدته، ف ِجل َستَه بني السجدتني، فسجدته، فاعتداهل بعد ركوعه، ف َرك َعتَه، فوجدت قيامه-صىل اهلل عليه وسلم- ت الصالة مع حممد
َّ  قريبا من:ما بني التسليم واالنرصاف
402 .................................. ................................ ................................ الس َواء

I watched the prayer of Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon him, and found his
standing, his bowing, standing after bowing, prostration, sitting between the two prostrations,
prostration, and sitting between Tasleem (salutation of peace ending the prayer) and going away
402 ..................................... ................................ ................................ .nearly equal to one another
404 .............................. -صىل اهلل عليه وسلم-  فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد، فنحرها،رأيت ابن عمر أَت ىلع رجل قد أناخ بدنته
I saw Ibn `Umar passing by a man who had made his camel kneel down so as to slaughter it. Ibn
`Umar said: Slaughter it while it is standing with one leg tied up, as this is the Sunnah of
404 ..................... ................................ .Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon him
ً
406 .......................... ................................ ................................ مرتبعا
 يصيل-صىل اهلل عليه وسلم- رأيت رسول اهلل
I saw the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, praying while sitting
406 ............................ ................................ ................................ ................................ .cross-legged
408 ............................... -صىل اهلل عليه وسلم-  ويف صدره أزيز كأزيز الرَح من ابلاكء، يصيل-صىل اهلل عليه وسلم- رأيت رسول اهلل
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I saw the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, praying and making a
sound like the rumbling of a mill because of weeping, may Allah's peace and blessings be upon
408 ......................................... ................................ ................................ ................................ .him
-صىل اهلل عليه وسلم-  وما يمنعين؟ ولقد رأيت رسول اهلل: أختلل حليتك؟ قال-: فقلت هل:أو قال- : فقيل هل،رأيت عمار بن يارس توضأ فخلل حليته
410 ..................................... ................................ ................................ ................................ خيلل حليته
I saw ‘Ammaar ibn Yaasir perform ablution, and he ran his fingers through his beard. It was said
to him (or he said: "I said to him"): "Do you run your fingers through your beard?" He replied:
"What is there to prevent me if I have seen the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
410 ..................................... ................................ "?be upon him, run his fingers through his beard
412 ...................  وأمن الفتان، وأجري عليه رزقه، وإن مات جرى عليه عمله اذلي اكن يَعمل،رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه
Observing Ribat (guarding the Muslim frontiers in the cause of Allah) for a day and a night is better
than fasting and standing for night prayer for a whole month. If a person dies (while performing
Ribat), he will receive the reward for his righteous deeds perpetually, he will receive his provision,
412 ...................................... ................................ .and he will be saved from the trials of the grave
ً
ً  وللمقيم، للمسافر ثالثة أيام ويلايلهن-صىل اهلل عليه وسلم- رخص انليب
414 ......................... ................................ يوما ويللة
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, granted the traveler a concession to
414 ..................................... .wipe over his leather socks with a wet hand for three days and nights
416 .............. ................................  وعن املجنون حىت يعقل، وعن الصيب حىت حيتلم، عن انلائم حىت يستيقظ:رفع القلم عن ثالثة
There are three (types of people) whose actions are not recorded by the Pen: the sleeper till he
416 .................. .awakes, the minor till he reaches puberty, and the insane till he regains his sanity
ْ ز ْن
418 ...................................... ................................ ................................ ................................ وأر ِجح
ِ
418 ..................................... ................................ ................................ .Weigh, and add some more
420 ....................... ................................ ................................ ................................ زادك اهلل حرصا وال تعد
420 .................... ................................ .May Allah increase your keenness, but do not do that again
422 ................. ................................ ................................ ................................ زوجتكها بما معك من القرآن
422 ............................. .I give her to you in marriage
you have (memorized) ofَ the Qur'an
َ َ ُ ْ َ for what
ْ
ْ َ َ ُ َ
ُ ُ َ ْ َْ
ُ
ْ
ُ
424 .............................. ................................  فال يع ِجز أحدكم أن يلهو بِأسه ِمه،ويك ِفيك ُم اهلل
،َستُفتَ ُح عليكم أرضون
Lands will be laid open for you, and Allah will spare you the fight. So, let none of you fail to play
424 ........................ ................................ ................................ ................................
.with his arrows
ُْ ََْ ْ ََ َ ََ
َ
َ
ْ
َّ َ ُ
ُّ انل
426 .............. ................................ ................................  ع ِن األم ِة إذا زنت ولم حتصن-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ سئِل
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, was asked about the unmarried
426 ...................................... ................................ ................................ .bondmaid if she fornicates
ُُ
ُ
ُ
428 ................................. ................................ وت
ِ  طول القن: أي الصالة أفضل؟ قال:-صىل اهلل عليه وسلم- سئِل رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was asked: "Which part of
428 .......................... ................................ ".the prayer is the best?" He replied: "The long standing
 فأوترت هل ما صىل، فإذا خيش الصبح صىل واحدة، مثىن مثىن: ما ترى يف صالة الليل؟ قال، وهو ىلع املنرب-صىل اهلل عليه وسلم- سأل رجل انليب

429 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
While the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, was standing on the pulpit, a
man asked him: "What do you say about prayer in the night?" He replied: "Two and two; and if
one is afraid that the Fajr is coming, then one should offer one Rak‘ah (unit of prayer), which will
429 ................ ................................ ................................ ".be the Witr for whatever one has prayed
432 .......  واكن ناس كرهوها: قال، أو رشك يف دم، أو شاة، أو بقرة، فيه جزور: وسأتله عن اهلدي؟ فقال،سألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرِن بها
I asked Ibn `Abbaas about Hajj-ut-Tamattu`. He ordered me to perform it. I asked him about the
Hady (sacrifice). He said: You have to slaughter a camel, a cow, a sheep, or you may share the Hady
432 .................................. .with others. It seemed that some people disliked it (Hajj-ut-Tamattu`)
ََْ
ِّ
434 ............................ ................................  نعم: يُ َصيل يف نعليْ ِه؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم-  أكان انليب:سألت أنس بن مالك
I asked Anas ibn Malik: Did the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, use to pray
434 ............................... ................................ ................................ .with his shoes on? He said: Yes
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436 .....................  هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد: عن االتلفات يف الصالة؟ فقال-صىل اهلل عليه وسلم- سألت رسول اهلل
I asked the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, about looking
around during prayer. He replied: "It is a way of stealing by which the devil steals a portion of a
436 ......................... ................................ ................................ ................................ ".slave's prayer
438 ......  واتلعفف عن ذلك أفضل، ما فوق اإلزار: فقال: عما حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال،-صىل اهلل عليه وسلم- سألت رسول اهلل
I asked the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, about what is lawful
for a man to enjoy of his wife when she is menstruating? He said: What is above the waist sheet,
438 ............................ ................................ ................................ .but abstaining from that is better
 وتغتسل للمغرب والعشاء، فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل للظهر والعرص غسال واحدا، إن هذا من الشيطان تلجلس يف مركن،سبحان اهلل

440 ............ ................................ ................................  وتتوضأ فيما بني ذلك، وتغتسل للفجر غسال واحدا،غسال واحدا
Glory be to Allah! This comes from the devil. Let her sit in a washtub, and if she sees yellowness
on top of the water, she has to take a bath once for the Zhuhr and `Asr prayers and another bath
for the Maghrib and `Ishaa prayers and a third bath for the Fajr prayer, and she may perform
440 ................ ................................ ................................ .ablution in between that (if she needs to)
ُّ  يقرأ يف املغرب ب-صىل اهلل عليه وسلم- سمعت انليب
443 .................... ................................ ................................ الطور
ِ
I heard the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, reciting Surat-ut-Toor in the
443 .......................................... ................................ ................................ .Maghrib (sunset) prayer
َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ
ْ َّ ُ
َ ْ َ ْ َ ْ َ من لم َجي ْد َن ْعل: خيطب ب َع َرفَات-صىل اهلل عليه وسلم- سمعت رسول اهلل
444 -للمحرم-اويل
ٍ
ِ  ومن لم،ني
ِ ني فليلب ِس اخلف
ِ
ِ
ِ
ِ جيد إِزارا فليلبس الَس
I heard the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, delivering a sermon at `Arafat,
in which he said: "Whoever does not find slippers or sandals (Na`l) may wear leather socks
(Khuff), and whoever does not find a waist sheet (Izaar) may wear pants (Sirwaal)." He meant the
444 .................................. ................................ ................................ .pilgrim in the state of Ihraam
446 ........................ ................................ ................................  فإن تسوية الصفوف من تمام الصالة،سووا صفوفكم
.Straighten your rows, for indeed, straightening the rows is part of the perfection of the prayer
446 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ً شاك أهل الكوفة
ً
448 ............ عمارا
 واستعمل عليهم، فعزهل-ريض اهلل عنه-  إىل عمر بن اخلطاب-ريض اهلل عنه-  ابن أيب وقاص:سعدا يعين
The people of Kufa complained to `Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, about
their governor Sa`d (ibn Abi Waqqaas), may Allah be pleased with him. The latter dismissed him
448 .............. ................................ ................................ .and appointed `Ammaar as their governor
ً
َّ  الرجل-صىل اهلل عليه وسلم- شِك إىل انليب
452 ............  أو جيد رحيًا، ال ينرصف حىت يسمع صوتا: فقال،خييل إيله أنه جيد اليشء يف الصالة
A complaint was made to the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, about the "
person who doubts that something (breaking his ablution) has happened to him during his prayer.
The Prophet said: "He should not leave (his prayer) unless he hears a sound or perceives a smell
452 ................... ................................ ................................ ................................ ".(of passing wind)
صىل-  فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل،؟ فداع بتور من ماء-صىل اهلل عليه وسلم- شهدت عمرو بن أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن وضوء انليب
454 ............................... ................................ ................................ ................................ -اهلل عليه وسلم
I witnessed ‘Amr ibn Abi Hasan asking ‘Abdullah ibn Zayd about the ablution of the Prophet, may "
Allah's peace and blessings be upon him. So, he ordered for a small bucket of water to be brought,
and performed ablution like that performed by the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him. He poured water from the bucket over his hands and washed his hands
454 ................................... ................................ ................................ ................................ "...thrice
ُ َْ
َ ان ْب ُن
ُ َْصلَّي
َ َّ  وإذا نهض من الركعتني َك،رب
َ َّ  وإذا رفع رأسه َك،رب
َ َّ  فاكن إذا سجد َك،حص ْني خلف يلع بن أيب طالب
457 ............... رب
ت أنا و ِعمر
ٍ
I prayed with ‘Imraan ibn Husayn behind ‘Ali ibn Abi Taalib. When he prostrated, he made
Takbeer (saying "Allahu Akbar" [Allah is the Greatest]), when he raised his head (from the
prostration) he made Takbeer, and when he stood up after two Rak`ahs (units of prayer) (after
457 ................. ................................ ................................ .saying the Tashahhud) he made Takbeer
ُ َْصلَّي
459 ...................... ................................ " فلم أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم،ت مع أيب بكر وعمر وعثمان
I prayed with Abu Bakr, ‘Umar, and `Uthman and I did not hear any one of them recite 'Bismillaahi
459 ........... '.Ar-Rahmaani Ar-Raheem (In the name of Allah the Most Merciful the Ever Merciful)

564

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ
ْ َّ َ
461 ........................... ................................ اس َها فقام يف َو ْس ِط َها
ِ  ىلع امرأة ماتت يف نِف-صىل اهلل عليه وسلم- صليت وراء انليب
I prayed behind the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, the funeral prayer of a
461 ... .woman who died in her postpartum period, and he was standing by the middle of her body
463 .................................... ................................ ................................  غسال-صىل اهلل عليه وسلم- صببت للنيب
463 .I poured water for the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, to make Ghusl
ُْ
ُ  وأبا بكر،الس َفر ىلع ركعتني
َّ  فاكن ال يزيد يف-صىل اهلل عليه وسلم- صحبت رسول اهلل
466 .............................. وعمر وعثمان كذلك
I accompanied the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, on his
journeys, and he would not perform more than two Rak‘ahs (units of prayer) (in four-Rak‘ah
466 ................... .prayers). Abu Bakr, ‘Umar, and ‘Uthmaan used to do the same (when travelling)
ً
468 .................. ................................  كعب بن زيد أو زيد بن كعب: ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل،صحبت شيخا من األنصار
I accompanied an old man from the Ansaar who mentioned that he was a Companion of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. He was called Ka`‘b ibn Zayd or Zayd ibn
468 ......................................... ................................ ................................ ................................ .Ka‘b
470 .................................... ................................ ................................  اسقه عسال، وكذب بطن أخيك،صدق اهلل
470 ............... .Allah has said the truth, and your brother's abdomen has lied. Let him drink honey
472 ....................................... ................................ ................................ صفة صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع
472 ............................. ................................ `The prayer of fear in the expedition of Dhat-ur-Riqaa
474 ............ ................................ ................................ ................................ صفة صالة اخلوف كما رواها جابر
474 ......................... ................................ ................................ The prayer of fear in Jaabir's report
477 ................... ................................ ................................  فإن لم تستطع فعىل جنب، فإن لم تستطع فقاعدا،صل قائما
477 ..................... .Pray standing; if you cannot, then sitting; if you cannot, then lying on your side
ً َ َ ْ َ ً ْ
َْ
ُ
ُ َ
ُ
479 .................................. ................................ ين د َر َجة
رش
صالة
ِ الرجل يف مجاع ٍة ت ِزيد ىلع صالت ِه يف سوقِ ِه وبي ِت ِه بِضعا و ِع
ِ
A man's prayer in congregation is twenty-something times more superior (in reward) to his prayer
479 ........................................ ................................ ................................ .in his market or his home
481 ............ ................................ ................................ ................................ صالة األوابني حني ترمض الفصال
481 ....The prayer of the oft-returning to Allah is when weaned camels are bitten by excessive heat
483 ..................... ................................ ................................ صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة
483 ............................. .Praying in congregation is twenty-seven degrees better than praying alone
 فوضع، ثم قام إىل خشبة يف مقدم املسجد، ثم سلم، ركعتني- وأكرث ظين العرص:قال حممد-  إحدى صالِت العيش-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب

485 ...................................... ................................ ................................ ................................ يده عليها
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, performed one of the afternoon prayers
(the sub-narrator Muhammad said, "I think that it was most probably the `Asr prayer") offering
two Rak`ahs and then performing the Tasleem. He then stood near a piece of wood in front of the
485 ................................ ................................
................................ .mosque and put his hand on it
ُ ْ ْ َ ِّ َ
ْ َْ
َّ  يوم-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب
َ  من ذبح قبل أن يص: وقال، ثم ذبح، ثم خطب،انلحر
 ومن لم يذبح فليَذبَ ْح باسم اهلل،يل فليَذبَ ْح أخرى ماكنها
488 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
the Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon him, prayed on the Day of Nahr (10th of
Dhull Hijjah/Adh-ha Eid Day), then delivered a sermon, then slaughtered (an animal) and said:
"Whoever slaughtered before praying should slaughter another animal instead, and whoever has
488 ....................................... not yet slaughtered should slaughter while mentioning Allah's name
 فلم نزل، فلما اكن من القابلة اجتمعنا يف املسجد ورجونا أن خيرج إيلنا، يف رمضان ثمان ركعات والوتر-صىل اهلل عليه وسلم- صىل بنا رسول اهلل

490 ....................... ................................ ................................ ................................ يف املسجد حىت أصبحنا
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, led us in prayer during the
month of Ramadan, offering eight Rak‘ahs (units of prayer) as well as the Witr. The next night, we
gathered in the mosque and hoped that he would come out to us. However, we remained in the
490 ....................................... ................................ ................................ .mosque until the morning
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 قدم يلع: فقال، صليت صالة لم تكن تصليها، يا رسول اهلل: فقلت، فصىل ركعتني، ثم دخل بيِت، العرص-صىل اهلل عليه وسلم- صىل رسول اهلل

493 ......................................... ................................ . فصليتهما اآلن، فشغلين عن الركعتني كنت أركعهما بعد الظهر،مال
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, offered the Afternoon
Prayer then entered my home and prayed two Rak`ahs therein. I said: O Messenger of Allah, you
offered a prayer that you were not used to offering. He said: I received money that distracted me
.from offering the two Rak`ahs I usually perform after the Noon Prayer, so I offered them now
493 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
495 ........................... ................................  وأيم أم سليم خلفنا،-صىل اهلل عليه وسلم-  يف بيتنا خلف انليب،صليت أنا ويتيم
An orphan and I prayed behind the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, in our
495 ................. ................................ .house, and my mother Umm Sulaym was standing behind us
 يركع: فقلت، فمىض، يصيل بها يف ركعة: فقلت، ثم مىض، يركع عند املائة: فقلت، فافتتح ابلقرة، ذات يللة-صىل اهلل عليه وسلم- صليت مع انليب

497 ............................ ................................ ................................ ................................  ثم افتتح النساء،بها
One night, I prayed with the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. He started
(reciting) Surat-ul-Baqarah, so I said: "Perhaps he will bow at the hundredth verse." But he
continued. I said: "Perhaps he will recite it all in one Rak‘ah (unit of prayer)." However, he
continued. I said: "Perhaps he will bow when he completes it." Then he started Surat-un-Nisaa
and recited it (all); then he started Surat Aal-‘Imraan and recited it (all), and he was reciting
497 .................................. ................................ ................................ ................................ .leisurely
 وركعتني بعد العشاء، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد اجلمعة، وركعتني بعدها، ركعتني قبل الظهر-صىل اهلل عليه وسلم- صليت مع رسول اهلل
500 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
I prayed with the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, two Rak‘ahs
(units of prayer) before the Zhuhr prayer, two Rak‘ahs after it, two Rak‘ahs after the Friday prayer,
500 ....................... .two Rak‘ahs after the Maghrib prayer, and two Rak‘ahs after the ‘Ishaa prayer
502 ................... ................................  ووضع يده ايلمىن ىلع يده اليَسى ىلع صدره،-صىل اهلل عليه وسلم- صليت مع رسول اهلل
I prayed with the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and he placed
502 ........................................ ................................ .his rightَ handَ above his left hand on his chest
َْ َْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َّ َّ َ
ُّ انل
503 ................. ................................ ................................ ني
ِ ني أقرن
ِ ني أملح
ِ  بِكبش-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ ضَّح
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, sacrificed two black and white horned
503 ........................................ ................................ ................................ ................................ .rams
505 .................... ................................ ................................  يستلم الركن بمحجن،طاف انليب يف حجة الوداع ىلع بعري
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, circumambulated the Kab`ah in the
505 .................................. .Farewell Hajj on the back of a camel, touching the Corner with a crook
507 ....................................  وطالق احلر األمة تطليقتان وعدتها عدة األمة حيضتان,طالق العبد احلرة تطليقتان وعدتها ثالثة قروء
A slave has two counts of divorce to discharge toward his free wife, who shall observe a waiting
period of three menstrual cycles. A free man has two counts of divorce to discharge toward his
507 .................................... .slave wife, who shall observe a waiting period of two menstrual cycles
 ما يغين عين إال كما تغين هذه: فقالت،-صىل اهلل عليه وسلم-  فجاءت انليب، ونكح امرأة من مزينة، أم راكنة-أبو راكنة وإخوته- طلق عبد يزيد
509 ......................................... ................................ ................................ ................................ الشعرة

Abd Yazeed—the father of Rukaanah and his siblings—divorced Umm Rukaanah and married a ‘
woman from Muzaynah. So the new wife came to the Prophet, may Allah's peace and blessings be
509 ................................... ".upon him, and said: "He does not satisfy me except like this hair does
َ ْ
َْ
ُ َ ْ ْ َ
َ
َ
ْ ِّ
ُ  وانْت َق،العانة
َ  وحلق،ونتْف اإلبْط
ْ َ
ْ
ِّ
ُّ َ
ََ
ٌ ْ َ
اص
،اجم
ِ
ِ  وغسل الرب، وقص األظفار، واس ِتنشاق املاء، والسواك، وإعفاء اللحية، قص الشارب:عرش من ال ِفطرة
512 ............. ................................ ................................ ................................ ................................ املاء
Ten practices are part of the Fitrah (natural human disposition): trimming the mustache, letting
the beard grow, using the tooth stick (Siwak), rinsing the nose, trimming the nails, washing the
finger joints, plucking the armpit hair, shaving the pubic hair, and washing the private parts with
512 ................ ................................ ................................ .water (after answering the call of nature)
ْ َ
ْ َ
َْ
ْ َّ
516 ...................... ................................ ................................  فان ِف ِري: قال، نعم:انلح ِر؟ قيل
 أطافت يوم، َحلىق،عق َرى
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Aqra Halqa (an exclamatory expression denoting annoyance)! Did she perform the Tawaaf of `
Ifaadah on the Day of Sacrifice (10th of Dhul-Hijjah)? It was said: Yes. The Prophet, may Allah's
516 .................................... .peace and blessings be upon him, said: Then you can depart (with us)
ِّ ُ
َّ
ُ
ِّ
َ َّ
519 ............ ................................  كما ي َعل ُم ِين السورة من القرآن، كيف بني كفيه، التش ُّهد-صىل اهلل عليه وسلم- َعل َم ِين رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, taught me the Tashahhud,
519 ............. with my hand between his two hands, as he would teach me a Surah from the
ُ Qur’an
522 ......................... ................................ ................................ ................................ َع ِمل قليال وأجر كثريا
522 .................... ................................
................................
He did a little but was greatly
ُ ُ rewarded
َ َ ُ ِّ َ َ ُ َ َ
ُ ََ َ َ ْ َ
ََ
ُ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
ُ َ َ
ْ عر َض
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َّ َ َ ت
اوئ أعمالِها انلخاعة تكون يف
ِ  حسنها وسيئها فوجدت يف حم،يلع أعمال أمِت
ِ  ووجدت يف مس،اس ِن أعمالِها األذى يماط ع ِن الط ِريق
ِ
َُْ
ْ
َ
524 ............................... ................................ ................................ ................................ المس ِجد ال تدفن
The deeds of my Ummah, the good and the bad thereof, were presented to me. I found the removal
of harm from the road among their good deeds, and the spittle in a mosque that was not buried
524 ............ ................................ ................................ ................................ .among their bad deeds
 فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل، وعرضت يلع ذنوب أمِت،عرضت يلع أجور أمِت حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد
526 ....................................... ................................ ................................ ................................ .ثم نسيها
The rewards of my Ummah (my people) were presented before me, even (the reward of) a speck
(dust particle) that someone removes from the mosque; and the sins of my Ummah were presented
before me, and I did not see a sin greater than that of someone who was given a chapter or a verse
526 ................................. ................................ ................................ of the Qur'an, then he forgot it
ُ ْ َ وذلك أن ي، وال يقتل صاحبه،عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد
ٌ
 وال محل سالح،دماء يف ِع ِّم َّيا يف غري ضغينة
 فتكون،زن َو الشيطان بني انلاس
529 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
The blood money of the semi-intentional killing is as aggravated as that of intentional killing, but
the perpetrator is not to be killed. This happens when the devil stirs enmity between people,
529 ................. .causing them to shed blood but not due to grudge or carrying weapons in fighting
531 .........................  ونعوذ به من رشور أنفسنا، نستعينه ونستغفره، إن احلمد هلل: خطبة احلاجة-صىل اهلل عليه وسلم- علمنا رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, taught us the khutbah (to
be said in case) of need: Praise be to Allah. We seek His help and forgiveness. We seek refuge with
531 ................................ ................................ ................................ .Him from the evils of our souls
533 ........... ................................  وحط عنك بها خطيئة،عليك بكرثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل بها درجة
Make frequent prostration to Allah. For every prostration you make for Allah, He will raise your
533 ............ ................................ ................................ .position a degree and remit one of your sins
َّ
َّ
َ ْ
536 ....................................... ................................ ................................ اذلي َرخ َص لكم
ِ عليكم بِ ُرخصة اهلل
536 ................ ................................ .Take advantage of the concessions that Allah has granted you
538 ................................... ................................ ................................  أو حجة ميع- عمرة يف رمضان تعدل حجة
538 ................... ................................ .Umrah in Ramadan is equivalent to Hajj – or Hajj with me`
539 ........................................  يتصدق بدينار أو نصف دينار: يف اذلي يأِت امرأته ويه حائض قال-صىل اهلل عليه وسلم- عن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, was reported to have said, concerning
a man who engages in sexual intercourse with his wife during her menses: "Let him give one dinar
539 ......................................... ................................ ................................ ".or half a dinar
in charity
َ َ ُ ْ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ٌ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َ
َ ٌَ ْ َ
َ
َ
541 .......................................... ................................  خري ِمما طلعت علي ِه الشمس وغربت: أو روحة،يل اهلل
ِ غدوة ِيف س ِب
A single journey undertaken in the early morning or in the evening in the cause of Allah is better
541 ............... ................................ ................................ .than
whatever the sun rises and sets upon
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
َُ َ َ َْ ََ
ََ َْ َ
543 ........................................ ................................  نأكل اجلراد،ات
ٍ  سبع غز َو-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
ِ غزونا مع رس
We participated with the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, in
543 ........................ ................................ ................................ .seven battles wherein we ate locusts
ََ
َّ
َ َ
544 ....................................  ىلع اذلكر واألنىث واحل ُ ِّر واململوك-أو قال رمضان-  َص َدقة ال ِفطر-صىل اهلل عليه وسلم- ف َرض رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, made it obligatory for every
544 ... .male and female, the free and the slave, to pay Sadaqat-ul-Fitr (or said Sadaqat-Ramadan)
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َ
َّ
َّ
546 ............ ................................ ................................ ................................ فإن ماهل ما قدم ومال وارثِه ما أخر
His wealth is whatever he spends during his life (in good ways), while the wealth of his heir is
546 ........................... ................................ ................................ .whatever he leaves after his death
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